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Reikalauja Nepraleist Ka
ro Reikmenų Japonijai

Darbininkų 
rengia eilę

Roma', liep. 28. — Musso- 
linis sutraukė 50,000 smar
kiausios savo kariuomenes į 
manevrus prieš Franci]os 
rubežių.

prieš jį 1940 metais, kuo
met jis norės būt išrinktas 
Jungtinių Valstijų prezi
dentu,” — užreiškė susijau
dinęs Lewis.Ca

to-

PARYŽIUS, liep. 28. — 
Nuimta Francijos senato 
karinės komisijos stenogra- 
fistė Cherche Midi, kaip Hi
tlerio šnipė.

Mirė Garsus Gydytojas, O- 
■ ' peraciĮ^;l^J

—o—
Neužilgo ateis ir virši

ninkų rinkimai. SLA nariai

Vynas — Jos Ilgo Amžiaus 
“Sekretas”

KRISLAI
Kai Dirba ir Sekasi.
Ponas Latravojo, o Tar

nas Badavo.
Rooseveltas ir Mes.
Tos Rietenos.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Ruoškimės prie va
sarinių parengimų* 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

THE LITHUANIAN DAILY
Šiemet, sakoma, nepapra

stai gerai išdegė Detroito 
spaudos piknikas, kuris bu
vo liepos 23 d. Ir svieto 
buvę daug ir nuotaika bu
vus graži.

Draugai rašo ir džiaugia
si, kad piknike buvę naujų 
žmonių, kilrių. veidų seniau 
mūsų parengimuose nesi- 
matydavo.

Geras darbas duoda gerų 
vaisių. Detroitiečiai gerai 
ruošės, tai ir susilaukė vi
suomenės nuoširdaus prita
rimo.

—o—
“Aš atgavau pasitikėjimą 

žmogaus prigimtimi,” pa
reiškė vienas baltveidis tur
čius iš Raleigh, North 
rolina. Su juo istorija 
kia:

Nuvažiavęs į miestą 
nas paliko automobiliuje 
tarną juodveidį, o pats nuė
jo paūžti. Ir ūžė ištisas ke
turias dienas! Grįždamas 
manęs, kad neberas nei au- 
tomobiliaus, nei juodveid- 
žio. Betgi atrado abudu.

—o—
Pasirodo, kad tarnas vi

sas keturias dienas išsėdėjo 
mašinoje, bijodamas ją pa
likti. Paliks jis mašiną, kas 
nors ją pavogs. Kaltė puls 
ant tarno. Už tai paskui 
gali jam kaštuoti gyvybė.

Dabar turčius tikįs, kad 
dar esą ant svieto ir teisin
gų žmonių. Matyt, jis iki 

’šiol kitus sprendė pagal sa-'šios šalies valdžia svarsto sutiko Anglijos valdovai.
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Šiame atsitikime juodvei- 

dis darbininkas ir iš teisin
gumo ir iš bamės keturias 
dienas badavo, kai jo ponas 
latravojo.

Ir vėl mus bombarduoja 
iš “kairės.” O kas/ žinoma, 
jeigu nei trockistai. Kalti
na mus įsimylėjime į Roo- 
seveltą. Septyni metai at
gal mes apie jį manę pusė
tinai prastai, o dabar jau 
jam pasiaukojusiai dirbą. 
Mes visai pasikeitę.

Trockistai, suprantama, 
nedaleidžia, kad ir ponas 
Rooseveltas būtų pasikeitęs. 
Evoliucija veikia tik komu
nistus, bet kitų žmonių ne
liečia.
' Bet tiek to. Mes juk ne
kalti, kad nuo Leonard 
stryto didvyriai temato ba- 
ronkos skylę.

Japonai Sudrebinti, 
Kad Amerika Nai

kina Sutartį su Jais
Japonija Bijo, Kad Amerika Nepraleis Japonam Karo 

Reikmenų; Chinijos Valdžia Labai Džiaugiasi
Tokio, liep. 28. — Japo

nijos valdžia tapo sudrebin
ta, kad Amerika atšaukė 
1911 m. “draugiškumo” — 
prekybos sutartį su Japoni
ja. Bet atsipeikėjus Japonų 
užsieninė ministerija pas
kui pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos galės, jei norės, 
daryt naują prekybos su
tartį su Japonija, tačiau, 
naujoj su tarty j Amerika 
“turės pripažint naują (Ja
ponijos) poziciją Azijoj,” 
kaip sako Japonijos valdžia.

Japonų valdovai supran
ta, jog po šešių mėnesių 
Amerika galės daugiau ne
praleist ginklų, amunicijos 
ir abelnai karinių medžia
gų Japonijai. O tatai krik
dytų Japonijos karo mašiną 
Chinijoj.

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų iždo ministe- 
ris Morgenthau sako, kad tavimą Chinijoj, kaip kad

SOVIETAI DAR LABIAU 
NEPASITIKI ANGLI

JOS VALDOVAIS
Maskva. — Padidėjo So

vietuose n e p a s i t ikėjimas 
Anglija, kad jinai susitarė 
su Japonija; tatai laikoma 
Anglijos “Munichu” Azijoj 
prieš Chiniją.

Taip pat blogą įspūdį So
vietam padarė faktas, kad 
Anglijos ministerių kabinę- 
to nariai siūlė Hitleriui 5 
bilionus dolerių paskolos.

(Tik didelis Anglijos pi
liečių sujudimas ir seimo 
atstovų protestai suardė to
kios paskolos planus.) ,

Štai kame didelis skirtu
mas tarpe jų ir mūsų.

—o—
Mums visai nepatinka tos 

rietenos, kurios dabar eina 
tarpe Jurgelionio ir Viniko. 
Susivienijimui jos gero ne
neša. O mes tai, organiza
cijai ir jos nariams vėlina
me gero.

—o—
Mums atrodo, kad ponas 

Vinikas tebegyvena senąją 
dvasia, įgimta iš tų laikų, 
kai broliai tautininkai .buvo 
visais viešpačiais. Vinikas 
tuomet grojo, o visi kiti tik 
šoko.

Dabar kiti laikai. Orga
nizacijos vaire yra maišyto 
svieto. Su tuo reikia rokuo- 
tis.

Mes neturime jokios spe- 
cialės meilės linkui Roose- 
velto. Neigi mes šimtu pro
centų užginame jo politiką 
ir visus žygius. Priešingai, 
su daug kuo mes nesutinka-

* me, daug kame mes jį smar
kiai kritikuojame.

Bet Rooseveltas pasirodė 
kovingu ir sąžinišku žmo
gum. Prieš jį ir kai kuriuos 
jo žygius atsuktos visos re
akcionierių kanuolės.

Daug Roosevelto žygių 
yra naudingi darbo žmo
nėms. Mes tuos jo žygius ir 
remiame. Atiduodame jam 
už tai kreditą.

Gi trockistai gražiai pa
tarnauja fašistinėms spė- turės rimtai t apgalvoti visą 
koms, kurios pasikaustę ap- situaciją. Prie SLA vairo 
sidirbti su Nauja Dalyba ir 
jos promotorium šios šalies 
prezidentu.

Prie SLA vairo 
reikia žmonių, kurie mokės 
gerai sugyventi ir kolekty
viai dirbti.

{kaltinta 216 Kentucky Mai
nierių, Kuriuos Užpuolė 

Milicija ir Skebai

sustabdyt Japonijos sidabro 
ir aukso pirkimą ir skar
džiai pakelt muitinius mo
kesčius ant Japonijos tavo- 
rų įvežamų parduot į Ame
riką.

HONG KONG. — Jung
tines Valstijos užprotesta
vo prieš japonų daromas 
kratas Amerikos piliečiams 
Kantone, Chinijoj.

Tokio. — Japonijos val
džia grūmoja “atkeršyt” 
Amerikai už prekybos - 
draugiškumo sutarties pa
naikinimą su Japonija.

Chungking, Chinija. — 
Chinų valdžia labai džiau
giasi, kad Amerika atšaukė 
draugiškumo-prekybos su
tartį su Japonija.

WASHINGTON. — Ame- 
merikos valdžia nesutiks 
pripažint Japonijai viešpa-

Harlan, Kentucky. —Pri
siekdintųjų teismas įkaiti
no dar 112 mainierių strei
ko pikietininkų ir CIO uni
jos vadų. Tai viso jau įkai
tinta 216 streikierių. Už 
ką? Už tai, jog mainierių 
pikietai mėgino gintis, kuo
met juos žmogžudiškai už
puolė milicija ir skebai- 
gengsteriai.

Per tuos užpuolimus du 
mainieriai buvo nužudyti ir 
daugelis sužeista. Bet vie
tinė- valdžia neima teisman 
tų žmogžudžių.

Prisiekdiųtųjų t e i s m as, 
įkaitinęs 216 streiko pikie
tininkų, yra sudarytas iš 
tokių asmenų, kokių norėjo 
savininkai angliakasyklų.

Tūkstančiai Ispanų Liau- 
diečiu Priimti Meksikon

Chinijos Galva Tvirtina, 
Kad Chinija Sumu- 

šianti Japonus
Chungking, Chinija. — 

Vyriausias Chinų armijų 
komandierius, g e n e r o 1 as 
Chiang Kai-shek išleido vie
šą pareiškimą, jog Chinija 
sumuš ir, galų gale, išvys 
japonus ,nepaisant, kad An
glija pripažino Japonijai vi
są valią prieš Chinija. Jis 
sako, kad jei kitos šalys net 
visai neduotų pagelbos Chi- 
nijai, vis tiek Chinai išgrūs
tų laukan Japonijos armi
jas.

Chiang Kai-shek tvirtina, 
kad “nusistovėję” Chinijos 
frontai ir stiprėjanti tauti
nė Chinų vienybė lengvina 
kovą prieš Japoniją.

Vice - Prezidentas Garner "Darbi 
ninku Ėdikas, Snapso Gėrikas, 

Pokerinis, Nedoras Senis”
Taip CIO Unijų Pirmininkas J. L Lewis Karšė Kailį USA Vice-Pi ezidentui, Kuris su 

Republikonais ir Renegatais Demokr atais Veria Peilį į Darbininkų Širdį

Vera Cruz, Mexico. — 
Francijos laivu atplaukė 2,- 
077 Ispanijos respublikos 
gynėjai. Meksikos valdžia 
priima juos apsigyvenimui. 
Tarp šių respublikiečių yra 
ir laikraštininkų/gydytojų, 
artistų ir kitų intelektualų, 
tarnavusių 
prieą fašistus.

Meksikos 
Konfederacija
šaunių iškilmių pagerbt 
tuos kovotojus už demo
kratiją Ispanijoj.

Washington. — John L. 
Lewis, generalis pirminin
kas CIO unijų, pasmerkė J. 
N. Garnerį, Jungtinių Vals
tijų vice-prezidentą, kaip 
vadą tos republikonų ir re
negatų demokratų šaikos, 
kuri stengiasi kongrese su
ardyti darbo algų-valandų 
įstatymą.

Vice-prezidentas Garneris 
yra “darbininkus ėdantis, 
pokerį kozy riuo j antis, šnap- 
są geriantis, nedoras senis,” 
sakė J. L. Lewis, kalbėda
mas kongresmanų komisijai 
darbo reikalais. Tai Garne
ris iš pasalų dirigavo viso
kius manevrus kongrese 
prieš Naująją Dalybą, kaip 
nurodė Lewis.

Garneris yra komandie
rius tų republikonų ir at- 
galeivių demokratų, kurie 
dabar kongrese reikalauja 
neva “pataisyt^ darbo algų 
ir valandų įstatymą. Jie

stengiasi panaikint įstaty
miškus užtikrinimus dau
giau kaip dviem milionam 
darbininkų, ypač tų, kurie 
apdirbinėja lauko ūkio pro
duktus.

Įstatymas apriboja darbo 
laiką ir nusako, kad kiek
vienam darbininkui turi būt 
mokama ne mažiau kaip po 
25 centus už valandą. Bet 
Garneriui ir jo šaikai atro
do, jog ir “25 utėliški cen
tai už darbo valandą tai esą 
perdaug.” sušuko John L. 
Lewis, CIO vadas.-O jam 
pritarė ir Amerikos Darbo 
Federacijos viršininkai, at
ėję į kongresinę komisiją.

“Todėl aš priešingas 
Garneriui. Aš išstoja prieš 
jį oficialiai, asmeniškai-in- 
dividualiai,' daiktiškai ir a- 
belnai-abstrakčiai, kuomet 
Garneris taiko peilį į širdį 
mano žmonių. Aš prieš Gar-, 
nerį 1939 metais ir aš eisiu

Washington, liep. 28. — 
Senatorius . Pittman įnešė 
kongresui, kad sekančio j 
savo sesijoj kongresas už- 
draustų bet kokių karo 
reikmenų praleidimą Japo
nijai. Ta Amerikos kongre
so sesija susirinks po nau
jų metų.

Didžiulė Valdžios Pagelba 
Amerikos Farmeriams

Washington. — Per pas
kutinius dvyliką mėnesių 
buvo išleista iš šalies iždo 
$695,104,483 paremt farme
rjams, kaip raportuoja val
diška Žemdirbystės Regu
liavimo Administracija. O 
sekantiem dvylikai mėnesių 
paskirta farmeriams $783,- 
000,000.

Lengvi Lietūs Ryrinėse 
Valstijose Nenuga

lėjo Sausros
New York. — čia buvo 

lengvo lietaus, o Albany, 
Syracuse ir tūlose kitose 
vietose šioj valstijoj gana 
smarkiai lijo, ale abelnai to
li gražu neužtenka šio lie
taus “sulaužyt sausrą” New 
Jersey, Pennsylvanijoj ir 
Delaware valstijose. Tuo 
tarpu Naujosios Anglijos 
valstijose beveik visai ne
buvo lietaus.

Sausros padaryti nuosto
liai laukams, daržams ir so
dams siekia jau desėtkus 
milionų dolerių.

Įvairiose vietose Naujo
joj Anglijoj per sausrą pri
viso daugiai visokių vabz
džių ir pavojingų gyvačių.

ANGLUOS IR FRANCIJOS VALDOVAI PAGEIDAUJA SUSITART SU 
HITLERIU, NORS VEDA DERYBAS SU SOV. SĄJUNGA

Maskva. — Pasinaujino 
Sovietų derybos su Anglijos 
ir Francijos atstovais dėl 
bendro, apsigynimo sutar
ties tarp šių trijų šalių.

Anglija ir Franci ja vis 
nepriima Sovietų reikalavi
mo, kad visos trys išvien 
užtikrintų nepriklausomy
bę ir čielybę Baltijos kraš
tams/ pirmoj vietoj Latvi
jai, Estijai im Finijai. So
vietai sako, kad šie maži 
kraštai turi būt dvejopai 
užtikrinti: idant Hitleris 
per karą neužimtų jų ir 
idant naziai per vidujinius 
perversmus Baltijos kraš-

tuose negalėtų užvaldyti jų.
Viešpataujantieji rateliai 

Anglijos ir Francijos iš ti
kro nenori daryt tikros, 
veiklios apsigynimo sutar
ties su Sovietais,—pareiškė 
Andr. ždanovas, žymus va
das Sovietų Komunistų 
Partijos.

Anglų ir Francūzų val
dovai vis dar linkę susitai
kyt su Hitleriu ir Mussoli- 
niu. O kad Hitleris ir Mu- 
ssolinis perdaug nesmar
kautų, tai Anglijos ir Fran
cijos viešpačiai tęsia dery
bas su Sovietais, lyg grą- 
sindami: Na, matote, mes

galime padaryt sutartį su 
Sovietais, jeigu jūs; Itali
jos fašistai ir Voldetijos 
naziai, vis taip sauvališkai 
grobsite silpnesnius kraš
tus.

Bet, suprantama, Angli
jos ir Francijos viešpačiai 
vėl sutiktų padaryt naziam 
“kai kuriuos” nusileidimus 
kaštais artimųjų silpnes
nių šalių.

Taip Anglų-Francūzų val
dovai jau beveik keturi mė
nesiai ir trypia ant vietos 
kas liečia darymą tikros 
bendro apsigynimo sutar
ties su Sovietais.

ANGLU VALDŽIA RUOŠIA 
ABLAVĄ PRIEŠ AIRIUS 

BOMBININKUS
London. — Buvo suimta 

ir kamantinėjama penki ai
riai, nužiūrimi, kad jie pa
dėję bombas dviejose gele
žinkelių stotyse Londone. 
Tos bombos sprogdamos už
mušė jauną profesorių D. 
Campbellį ir sužeidė 22 as
menis.

Tūkstančiams detektyvų 
ir policijos įsakyta tėmyt 
airius, ypač dabar atvažiuo
jančius iš Airijos į Angliją. 
Jei bet kas nori palikt ko
kį bagažą geležinkelių sto
tyse ar šiaip viešose įstai
gose, tai turi pirma duot 
peržiūrėt policijai, kas yra 
tame bagaže. Kitaip nepri
ima jokio bagažo.

Anglų vyriausybė rengia
si deportuot 50 airių atgal 
į Airiją. Nužiūri, kad jie 
esą nariai slaptos teroristų 
organizacijos, v a d inamos 
“Airių respublikos armija.” 

Airiai teroristai buvo už
taisę smarkų sproginį prie 
Leed-Liverpool tilto; bet 
sproginys atrastas už dvie
jų valandų pirma, negu bu
vo nustatyta jam sprogti. 
Alę kitas teroristų sprogi
nys naktį vis tįek apardė tą

Suprantama, kad airius 
teroristus remia Vokietijos 
naziai.

Algiers, liep. 28. — Per 
eksploziją Francijos tavori- 
niame laive “St. Ambrose” 
žuvo 9 žmonės.

ORAS
Būsią lietaus su perkūni

ja.

•• - Roches 
—Numirė dfe
Mayo, vienas iš p& 
šiaušių gydytojų visoj pa
saulinėj istorijoj, ypač pa
sižymėjęs sėkmingomis ope
racijomis. Jis buvo 78 me
tų amžiaus. Jo brolis gydy
tojas dr. Charles Mayo mi
rė gegužės mėnesį šiemet. 
Jiedu buvo vadai pasauli
niai pagarsėjusios Mayo 
klinikos.

Los Angeles, Calif., liep. 
28. — Mrs. Eliza J. Fergu- 
sonienė sulaukė 99 metų 
amžiaus. Ji sako, tai todėl, 
kad gėrė “gerą vyną.” O' 
jau 34 metai agtal gydyto
jai sakė, kad jinai turėsian
ti greit miyt kaipo džiovi
ninkė.

Bombay, Indija.—6 žmo
nės užmušti susikirtimuose 
tarp indų mahometonų ir 
buddistų.

. ■ ....................... I J

Nudurtas Meksikos Gene
rolas, Prezidento Draugas

Mexico City. — Beinant 
generolui Juanui Herrerai 
iš barzdaskuty klos, jis tapo 
žmogžudžių užpultas ir nu
durtas. Gen. Herrera buvo 
artimas draugas preziden
to Cardenaso ir valdininkas 
Acatalano apskrityj.

Spėjama, kad jį nužudė' 
žemės savininkai, nepaten
kinti valdžios patvarkymais 
kas liečia žemę.

[ f ' • i .» . A ' • -r ■
, / -J 1 ' ‘
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(Mexico City) įvyko milžiniška Liaudies 
Fronto demonstracija, kurioj sakė kal
bą kandidatas į prezidentus Camacho ir 
žymusis Meksikos darbininkų vadas, 
Lombardo Toledano. Be kitko, jis pasa
kė:

“Turime užtenkamai pagrindo manyti, 
kad kontr-revoliuciniai mūsų krašto ele
mentai ruošia ginkluotą sukilimą. Bet 
tas sukilimas’ nebus kariuomenės sukili
mas, kadangi, ačiū likimui, nei vienas 
kariuomenės narys kontr-revoliucijai ne
tarnaus.”

Pasiutęs fašizmas, laimėjęs Ispanijoj, 
jis mano panašiai laimėti ir Meksikoj. 
Bet Meksikos liaudis yra gerai pasimoki
nusi iš Ispanijos ir ji mokės respubliką 
ir laisvę apginti.

“Baltiems Maurams” Pasiskaityti
“Sandara” (iš liepos 21 d.) rašo:
“Dabartiniu laiku po mūsų kolonijas 

važinėja svečias iš Lietuvos, žurnalistas 
J. Jurginis, kuris savo įspūdžius parašo 
“Lietuvos Žiniose.” Jo pranešimas teko 
girdėti Chicagoj. Jis atpasakojo daly
kus, taip, kaip jam atrodo, be didelių pa
gyrimų ar nupeikimų. »

“Kai kam, be abejo, atrodo, keista kad 
prakalbas jam rengia viena kairesnė li
teratūros draugija. Bet vien to dar ne
užtenka, kad prikibti prie p J. Jurginio. 
Jis, greičiausia, sutiko patarnauti tam, 
kas jį pirmiau paprašė.” >

Teisingai pasakyta. Betgi “Vienybės” 
ponaičiai tos teisybės nemato ir nesu
pranta. Dėlto Kauno liaudininkų laik
raštis juos pavadino “baltais maurais.”

Šitaip Darbininkų Vienybės
i Ardytojai Galą Gaus

laaj&fctrofcte pranešama, kad .tie auto- 
! itf&hĮjįąį pramones darbininkai, kurie bu- 
j"' ^vjldmeriu Martinu, pasitrau

kė jį,(United Automobile Workers unijos
■ įstojo į ADF, dabar jau grįžta

atgal į CIO. Gerai atsimenam, kai Mar
tinas kadaise buvo automobilistų unijos 
prezidentas. Jam rūpėjo kova prieš ko
munistus, jam rūpėjo ardyti CIO, jam 
rūpėjo suskaldyti automobilistų masinę 

s uniją. Na, ir jis tūlam laikui apgavo ke
liolika tūkstančių organizuotų darbinin
kų, sakydamas, kad jie būsią laimingi 
nuėję pas Federaciją, neturėdami savo 
tarpe komunistų.

Dabar tie Martino pasekėjai pamatė, 
kad jie buvo apgauti ir skaudžiai apgau
ti. Jie pamatė, kad Martinui, Greenui ir 
kompanijai nerūpi automobilistai orga
nizuoti; jiems rūpi suskaldyti jau suor
ganizuotą CIO uniją. Dėlto jie grįžta at
gal į suvienytą stiprią automobilistų 
uniją, iš kurios nebuvo išmestas nei vie
nas komunistas,—kur komunistai yra 
gerbiami ir mylimi. Vadinasi, Homer 
Martinas gaus, sakant angliškai, “kiką.”

Tenka priminti ir tai, kad Martiną la
bai garbino Brooklyno trockistinių ele
mentų laikraštis “N. Gadynė.”

Taigi, spirdami į užpakalį Martinui 
automobilių pramonės darbininkai įspy
rė ir tiems, kurie jį garbino ir* gynė! 

į Kitaaip ir negalėjo būti.

į- Meksikoj
Šiuo metu Meksikos liaudis gyvena 

taip vadinamą rinkiminės kampanijos 
i įkarštį. Pažangusis to krašto preziden- 

' tas, Cardenas, kaip žinia, 'kitam termi
nui prezidentauti nekandidatuos. To da
ryti neleidžia krašto konstitucija.

Todėl Meksikos žmonės, Liaudies 
Frontas, savo kandidatu į prezidentus 
stato generolą Avilą Camacho (Kama- 
čo), taipgi pažangų žmogų. Dėlto fa
šistinis elementas dūksta ir, sakoma, kad 
fašistai ruošia Meksikoj ginkluotą suki- 

| limą.
Bet apie fašistų skymą jau žino Me

ksikos darbo žmonės ir todėl jie ruošia
si užduoti jiems smūgį taip greit, kaip

i greit jie bandys iškelt prieš respubliką
I ginklą.

Pereitą seekmadienį Meksikos Mieste

500 Politinių Kalinių
Mes jau ne kartą rašėme, kad Lietuvoj 

šiuo metu yra 500 politinių kalinių. Tai 
žmonės, sėdį kalėjimuose tik todėl, kad 
jie pasisakė prieš tautininkų diktatūrą, 
kad jie stojo ir stovi už Lietuvos žmo
nių laisvę. Tuo pačiu klausimu rašo ir 
Lietuvos social-demokratų laikraštis 
“Mintis.” Pasak jos:

“Teisingumo ministerio pareiškimu, 
šių metų pradžioje Lietuvos kalėjimuose 
buvo 4,268 kaliniai, kurių tarpe apie 500 
politinių.

“Tautybėmis kaliniai pasiskirstę ši
taip :

“Lietuvių, 3,762;
“Žydų, 238;
“Rusų, 151; z
“Vokiečių, 47;
“Čigonų, 37;
“Lenkų, 16;
“Latvių, 6;
“Estų, 3;
“Anglų, 1;
“Čekų, 1;
“Gudų, 1.
“Nepilnamečių vaikų auklėjimo įstai

gose buvo uždaryta'apie 900.
' “Buvę numatyta Kaune statyti didelį 
kalėjimą, kuris atsieitų apie 4,000,000 li
tų. Dabar, mažinant visas išlaidas, šio 
kalėjimo nestatysią.”

Padavęs šitą citatą, “Keleivis” nuo sa
vęs prideda:

“Čia kalbama tik apie kalėjimuose sė
dinčius kalinius. Taigi, aišku, kad į tą 
skaičių nėra įtraukti tie politiniai belais
viai, kuriuos apskričių viršininkai grūda 
į katorginio darbo stovyklas be teismo, 
tik savo nuožiūra, kas pas juos vadinasi 
‘administracinė tvarka’.”

Kai mes seniau rašydavome, jog Lietu
vos kalėjimuose yra sugrūsta 500 geriau
sių Lietuvos liaudies gynėjų, tai tūli tau
tininkai begėdžiai sakydavo, kad tie 
žmonės nesą politiniai, o tik “paprasti 
kriminalistai.” Taigi, gerai, kad p. tei
singumo ministeris dabar paskelbė tik
rąjį politinių kalinių skaičių.

Kitą primetimą tautininkai mums da
rydavo: tie kaliniai, kuriems (ir jų šei
moms) paremti mes aukas renkame, esą 
žydai, o ne lietuviai. Tautininkams-fa- 
šistams, atrodo, kad žydas, tai ne žmo
gus. Betgi ši teisingumo mihisterio pa
skelbtoji statistika ir tą fašistų-tautinin
kų “teoriją” sumuša. Žydų kalinių iš Vi
so (politinių ir kriminalistų) tėra kalė
jimuose tik 238, na, o tik vienų politinių 
kalinių yra iš viso 500.

Politiniai anti-fašistai kaliniai buvo 
sugrusti į kalėjimus tautininkų valdžios. 
Dabar Lietuvoj veikia gen. Černiaus val
džia, kurią sudaro ir katalikai ir liau
dininkai ir nepartiniai generolai. Ši 
valdžia pasiskelbė esanti “vieningo dar
bo valdžia.” Todėl ji turėtų kuo veikiau
siai amnestuoti politinius kalinius, nes 
jie nėra prieš ją. niekuo nusikaltę. Bet 
gen. Černiaus valdžia tąjį klausimą te- 
bevilkina ir nekaltai kankina 500 ge
riausių Lietuvos sūnų ir dukterų.

Amerikos lietuviai turi Reikalauti gen. 
Černiaus vyriausybės kuoveikiausiai iš
laisvinti politinius kalinius. Šiuo metu 
yra renkami parašai po peticijomis už 
amnestiją politiniams kaliniams. Ragi
name visus darbuotojus juo daugiau su
rinkt, o visus geros valios žmones po pe
ticijomis pasirašyt.

LAISVE

New Yorko mokytojai, susirinkę į protesto mitingą prieš paleidimą iš darbą 
daugelio WPA mokytoją.

Broli ir Sese, Lietuvi!
Jūs gyvenate Amerikoj jau 

keliolika, o gal ir keletas de- 
sėtkų metų. Be abejo, jūs 
mylite šią šalį, jos žmones, 
jos demokratišką konstituciją 
ir garbingas demokratijos 
įsteigėjų tradicijas. Jūs tikrai 
mylite, arba nebūtumėt čia 
gyvenę tiek daug metų.

Tačiau dabar šalies kongre
se atsirado blogai parinktų 
kongresmanų, kurie nori ša
lies kongrese pravest bilius, 
labai žalingus ateiviam ir pa
vojingus' pačių amerikiečių 
darbo unijoms ir įstaigoms, 
taipgi pačiai demokratinei 
santvarkai.

Kongrėsė ant greitųjų bus 
svarstomi keli toki biliai:

Smith Bilius H. R. 5138, 
kuris siūlo imt visu ateiviu 
pirštų žymės ir deportuot bile 
kada priklausiusius “anarchis
tinėms ir panašioms klasėms,” 
prie kurių tankiai priskaito ir 
streikierius.

Hobbs Koncentracijos Kem
pių Bilius H. R. 5643, kuris
siūlo uždaryt koncentracijos i 
kempėse kad ir visam amžiui 
tuos, kurie paskirti deportuoti, 
bet negauna kitų šalių paso.

Reynolds Registracijos Bi
lius S. 409,, siūlantis registruot 
visus nepiliečius, kas paliestų 
ir piliečius, taipgi sulaikytų 
svetimšalių ' įvažiavimą per 5 
metus.

Dempsey Deportacijos Bilius 
H. R. 4860, kuris siūlo de
portuot visus nepiliečius, ku
rie patys pritaria ar priklauso 
organ įz ac i j o j, p r itarianč i o j
“bile kokioms permainoms 
valdžioje.” Tas atimtų teises 
dalyvaut politikoj milionams 
darbo žmonių.

Kadangi šioj kongreso se
sijoj Naujosios Dalybos ir de
mokratijos priešai randasi di
džiumoj, tai yra didelio pavo
jaus, kad jie gali pravaryt 
tuos bilius, jei gyventojai sti
priai neparodys nusistatymo 
prieš juos.

žemiau paduodame Brook
lyno kongresmanų vardus. Su
žinokite, kuris atstovauja jū
sų distriktą, ir tuojau para
šykit atvirutę ar laišką, pra
šant balsuot ir darbuotis prieš 
minėtus bilius. Jei kam sun
ku parašyt anglišką laišką, 
galite panaudot žemiau pa
duotą formą:
Dear Sir:

As a resident (jei pilietis, 
vietoj “resident” padėkit ci
tizen) of Brooklyn, N. Y., I 
respectfully urge that you do 
everything in your power to 
help defeat the vicious anti

alien bills now pending in the 
Senate and in the House, as 
they are un-American and un
democratic and do not con
form with the traditions of 
our country.

(Parašas ir adresas 
siuntėjo.)

Distrikto 3-čio kongresma- 
nas Joseph L. -Pfeiffer.

Distrikto 4-to kongresmanas 
Thomas H. Cullen.

Distrikto 5-to kongresmanas 
Marcellus II. Evans.

Distrikto 6-to kongresmanas 
Andrew L. Somers.
* Distrikto 7-to kongresmanas 
John J. Delaney.

Distrikto 8-to kongresmanas 
Donald L. O’Toole.

Distrikto 9-to kongresmanas 
Eugene J. Keogh.

Distrikto 10-to kongresma
nas Emanuel Celler.

Visos valstijos kongresma- 
nai Matthew J. Merritt ir Ca
roline O’Day. Senatoriai Ro
bert F. Wagner ir James M. 
Mead. Adresuojant, reikia 
prieš vardą padėt jų titulą 
(kongresmanas ar senatorius) 
ir siųst-adresuot Washington, 
D. C.

Brooklyno Nepaprastos 
Konferencijos 
Lietuviai Delegatai.

Dar Esą Italų Kariuo
menės Ispanijoj

Netųioiis, Italija. — Par
plaukė iš Ispanijos dar 1,- 
330 Italijos oficierių, paofi- 
cierių ir kareivių, neskai
tant jų “pritarnaūtojų.”

Fašistų spauda rašo, kad 
tai jau “paskutiniai” Itali
jos legionieriai sugrįžę, iš 
Ispanijos.

Kada pusantro mėnesio 
atgal iš Ispanijos parplau
kė virš 20,000 Italijos karių, 
fašistai skelbė, kad tuomi 
esą ištraukta jau “visa” ita
lų kariuomenė iš Ispanijos.

• Bet vėliau trimis atvejais 
sugrįžo dar tūkstančiai 
juodmarškinių kareivių iš 
Ispanijos ir apie 3,000 ka
rinių lakūnų. Ir kiekvieną 
kartą fašistai sakė pasau
liui, kad tai "jau paskuti
niai.”

Todėl suprantama, jog 
dar ir po šiai dienai Mus- 
solinis palaiko būrius savo 
kariuomenės'' Ispanijoj.

TELŠIŲ ŽEMĖS 
PRAJOVAI 

t

Gelžkelis — kultūrintoj as. 
Su gelžkelio išvedimu per 
Žemaičių žemę, per Telšius, 
atsirado daug įvairumų, bet 
ir daug bėdų. Taip sako
ma. Į Telšius seniau iš Pa
pilės atvažiuodavo viens — 
kits žydas ,ar šiaip paklydė
lis žmogelis—ir baigta. O 
jei kartais kas iš Kauno at
važiavo, tai po miestą kal
bėjo: “jis iš Kauno, iš Kau
no...”

Dabar gi su gelžkeliu pri
virto visokių asmenybių — 
ir su ūsais be barzdos, ir su 
barzda be ūsų, ir su šuny
čiais, ir su katėmis. Atva
žiavo ir užėmė vietas, o že
maitis vos vos į kerteles be- 
patilpo.

—Tamsta, Tamsta!— kal
ba koks Kauno direktorius, 
—Telšiai turi gelžkelį! Tai
gi vieta gera, čia pat Palan
ga!

—Labai malonu, p. direk
toriau! — dėkoja paskirta
sis Telšiuosna, traukdama
sis prie durų “Tamsta.”

Ir privažiavo visokių — 
su kitu nesusikalbėsi. At
važiuos tokie susitraukę, 
liesutėliai, nuzulintais švar-

Y

kais, blizgančiom sėdynėm. 
Bet lukterėk keletą metų— 
jau bile su kuo nesisveiki- 
na, nesikalba, dairosi, kas 
prieš jį kepurės nekelia; su
tiksi su malonia, žinoma, iš
didžia, šypsena nebent prie 
išgėrimo...

Vešli ta Žemaičių žemelė, 
nes žiūrėk—kam namas bus 
išaugęs, kam ūkis išdygęs, 
kitas akcijas be vartąs, va
sarinę bepasistatąs. Ir prįe 
tokio, anot žemačių, “be 
męito (pagalio) nebepriei
si.” Žemaičiui rūpi rugių 
pūras, o jiems geriau akci
jos “Mūras.”

Žemaičių sostinė ne bet 
kas. Čia yra vyskupas su 
rūmais ir su pralotais bei 
kanauninkais, žydų garsio
ji pasauly akademija, yra 
mokyklų, įstaigų, kalėjimas, 
ir t.t. Čia visokių organiza
cijų: vienos rūšies, kurio
mis užsiėmė mokytojai, bu
vo garsios rezoliucijomis ir 
pasveikinimais, bet dabar, 
gal dėl pavasario oro, apri
mo; kitos rūšies — kur 
“poniutės strajijasi” (puo
šiasi) prieš' kita kitą, kaip
čia “mužikes” bepriimsi —
taip ir stūkso medis be vai- 4 
siu Vyriausieji gi veikėjai > 
(kaž kur pranyko, kad ir 
nebesugausi) buvo dyžti 
(lupti). Ir tai turi žemai
čiuose ypatingos vertės, nes 
sakoma, kad už vieną dyž- 
tą duodama dešimt nedyž- 
tų.

Prie miesto, žinoma Telšių, 
yra ežeras su žuvėdrom, an
tim, pukiais (žuvų rūšis) i r 
“švarumais.” Prie ežero mau
dyklės, už kurias pernai im
tas mokestis — gal kad prie 
“ponių” neitų “muzikės,” ku
rios pirmųjų grožį nusmelkia, 
gal kad į norimąjį per prie
vartą kurortu paversti Ger
manto ežerą kraustytus!; kąs 4 
gali žinoti miesto galvų norus 
(dabar yra pusantros galvos).

Kultūras pas mus žydi, tai 
žydi — kiek restoranų, barų, 
ten rasi ir ponų ir poniučių ir 
visokios rūšies, čia rišami visi 
klausimai, čia buvo vykdoma 
garsioji “vienybė” . . . Daug 
galima apie girtavimo įstaigas 
pasakyti, bet tebūnie... čia 
nepraeisi pro muziejų, kurs 
yra tikrai gražus statinys, bet 
kažkaip apie jį nieko negir
dėti; žinoma yra tik, kad ten. 
gyvena vedėjas su dievukais.

Už miesto yra sporto (tei
singiau futbolo) stadijonas. 
Tai pavyzdys iš Romos amfi
teatro — aikštė žemai, iš ša-* 
lių aukštumos, iš kurių žymU 
didžiuma publikos gėrisi savo 
jaunimo miklumu.—Tesidžiau
gia nemokamai po sunkių dar
bų !—galvojo negobšūs įrengė
jai... O pinigėlio ten prikiš
ta... Aikštė aptverta spyg
liuota viela, kad koks įsikarš
čiavęs žaidikas per toli nenu
bėgtų. Rudenį ir pavasarį 
futbolistai kad taškosi, tai 
“miela” ir žiūrėti! Pakeleivin-

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Klausimai ir Atsakymai
Gyvenęs Jungt. Valstijose 12 

Metą Išvyko Europon, 
Sugrįžo Nelegaliai

KLAUSIMAS

Pirmu kartu atvykau į J. V. 
1908 m. Čia gyvenau visą lai
ką iki 1920 m., kada išvažia
vau Europon. Pasilikau ten 
penkis metus ir vėl atvažia
vau čion 1925 m., bet įšituom 
syk atvažiavau per Kanadą, 
be peržiūrėjimo. Išsiėmiau 
pirmas popieras 1910 m., bet 
niekad neišsiėmiau pilnų po- 
pierų. Ar galiu dabar išsi
imti pilnas pdpieras?

ATSAKYMAS

Kadangi tamstos paskutinis

įvažiavimas yra nelegalis, tai 
negali, po dabartiniu įstatymu, 
tapti šios Šalies piliečiu. Jūsų> 
ilgas išbuvimas Jungt. Vals
tijose nieko nereiškia. Bet 
tamstos negali išdeportuoti, 
nes atvykai prieš liepos 1 d., 
1924 m. Yra galimas daiktas, 
kad kongresas priims įstatymą, 
kuris pavėlins tiems, kurie at
vyko prieš liepos 1 d., 1924 
m., legalizuoti jų buvimą ir 
prašyti natūralizacijos. Bet 
pakol kongresas nepraveš to 
įstatymo, nėra galima teikti 
tamstai jokios pagėlbos. Jeigu 
nori, gali išvažiuoti iš Jungt. 
Valstijų, ir prašyti reguliariš- 
kos imigracijos ‘vizos legaliam 
įleidimui. F. L. I. S.



šeštadienis, Liepos 29, 1939
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Kada skurdžioj, puvėsiais dvokiančioj palėpėj, 
kaip Gorkis tas, išalkęs gyvenau, 
žmonijos priešai man tylėti liepė, 
kai apie vargą miniai dainavau.

Tie priešai, prabangoje linksminos ir juokės, 
ir man gyvent taip sakė, 
bet jie manęs to niekaip neišmokė, 
nors trėmė lageriu ir plakė. . .*
Aš dainavau, nors požemiuos kryžiuotis teko 
taip sienų keturių vienutėje belangėj, 
ir dainai išdainuoti man jėgų užteko, 
nors pavydėjau paukščiams, skraidantiems 

padangėj.
Nuo tų dienų įsidegė ugnis širdyje mano, 
dabar aš niekad jai užgest neduosiu, 
ir būsiu draugas mirštančio ispano— 
su juo kartu kovot už laisvę stosiu.

Ir jei šie posmai skamba kiek įtūžę, 
tikėkite, tai pėdsakai tos praeities, 
kurios tvirtam glėby buvau sugniužęs 
ir sielvarte skendau rūsy vidurnakties.

Nei tų dienų, nei tos skurdžios? palėpės 
aš niekad, niekad neužmiršiu, 
tą skaudžią praeitį širdy paslėpęs 
nešiosiu, kol numirsiu.
1938. Lietuva.
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IL IIT IE ll> AT K RA .r
Posmai Apie Praeitį

Vladas Šėtra

Lenkų Rašytojų Premi 
ja Lietuviui Rašytojui
Rašytojas F. Neveravičius yra išvertęs visą 

eilę lenkų rašytojų sukurtų veikalų į lietuvių 
kalbą. Už tai Lenkijos rašytojų klubas, Pen- 
klubas, nutarė paskirti Neveravičiui premiją, 
kurios įteikimo proga birž. 15 d. Varšavoj bu
vo suruoštas mitingas ir vaišės, dalyvaujant 
pačiam rašytojui Neveravičiui.

Penklubo pirmininkas, rašyt. Jan Paran- 
dovskis, įteikdamas dovaną, pasakė gražią 
kalbą, o rašyt. Neveravičius, priimdamas do
vaną, į tai gražiai atsiliepė.

P-nas Parandovskis sekamai kalbėjo:
“Ne pirmą kartą kalbu tokiomis, kaip šian

dien, aplinkybėmis, tačiau turiu prisipažinti, 
kad niekad nesijaučiau toks susijaudinęs. At
rodytų, kad tai išaiškinti—dalykas lengvas ir 
paprastas, o vis dėlto rasti atitinkamus žo
džius sunkoka. Politika, kuri taip giliai yra 
persunkusi mūsų gyvenamų laikų klimatą, su
kūrė tarp Lietuvos ir Lenkijos įmantrią ir at
sargią kalbą, kurią, nors iš pamėgimo bei iš
silavinimo esu filologas, veltui stengčiausi iš
mokti, rasi todėl, kad ji man ne prie širdies. 
Tad* paaiškindamas savo dabartinį susijaudi
nimą, nerandu kitokių žodžių, išskyrus tuos, 
kuriais mūsų protėviai nuo amžių išreikšdavo 
Vyčio ir Baltojo Erelio brolybę. Ar turiu 
juos čia kartoti? Ar nejaučia jų visi čia susi
rinkę savyje? Ir ar tinka nustelbti žodžiais 
mintis, už žodžius iškalbingesnes? Visa šio 
momento prasmė glūdi tame, kad P. E. N. 
.klubas, svetimšaliams viešnagę teikianti in
stitucija, šiandien išgyvena tokio nuostabaus 
pobūdžio iškilmę, jog neįmanoma apibūdinti 
jos kitaip, negu šeimyninę.

Tą pobūdį pabrėžia lygiai Tamstos asmuo ir 
kūryba. Savo knygose Tamsta j ieškai tų isto
rinių momentų, kuriais abiejų mūsų Tautų li
kimas patirdavo sunkiausių bandymų, kaip, 
pavyzdžiui, padalinimų laikotarpis—“Blaško
mose liepsnose,“ lapkričio sukilimo laikotarpis 
—“Erškėčiuose,“ arba vėl, imiesi Tamsta to
kios dažnos mūsų literatūroje temos, kaip 
“Barbora Radvilaitė.“ Pasirinkai Tamsta ke
lią, kuriame matyti svarbios gairės. Ir mūsų 
literatūrai teks į jį įžengti, ir mūsų rašyto
jams atsiranda būtinumas iš naujo pergalvoti 
bendrą istoriją, kurti naują jos viziją, pasire
miant mūsų laikų patyrimais. Kiekvienas su
pras-tokių darbų reikalingumą ir svarbą; tuo
se persikertančiuose lietuvių ir lenkų kūrybi
nės minties keliuose, kurie, kaip ir visi žmo
niški keliais, rasi nėra be klaidų bei šunkelių, 
gali būti atrastos naujos tiesos, suskambės 
naujos dainos, kaip tosios “Valenrodo“ “Kau
no ąžuolyno lakštingalos,“ kurios “laisvais iš
skridusios sparnais, skrieja viešnagėn ben
drais laukais.“

Nuo neatmenamų laikų mūsų dainos skam
bėjo drauge po tuo pačiu herojišku dangumi, 
o dar senesnė yra jų žodžių santarvė. Mūsų 
brangaus atminimo A. Bruckner “Etimologi
nio žodyno“ įvade vienu sakiniu nubrėžia slap
tingą epochą tarp 1500 ir 1000 m. prieš Kris-
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Lane (centre)Motina
Abi dalyvauja Brolių 
(Daughters Courageous).

tų, kai slavų kalbos drauge su lietuvių kalba 
buvo sudariusios neišskiriamą vienetą. Toje 
tolimoje epochoje, kada Europos istorija netu
rėjo dar nė vienos datos, “Kaimiečių“ ir “Pe
lenų“ žodžiai buvo neatskiriamai susimaišę su 
tais, kuriais Tamsta pasinaudojai tiems dide
liems mūsų literatūros veikalams atkurti savo 
puikia kalba. Tad įvykdei Tamsta kilnų ri
tualą, dalį tos nuostabios magijos, kurios ga
lia tautos jungiasi, kad išsiskirtų ir išskirtos 
vėl susijungtų. Ar ne taip skamba savo esme 
formulė galingo kerėjimo, kuris yra žodžio 
kūryba, ar ne .taip skamba formavimas to 
neįkainuojamo elemento, .kurį evangelistas pa
dėjo visatos pradžioje?

Įteikdamas Tamstai P. E. N. klubo premiją 
už darbus, artinančius mūsų tautas aukščiau
sios vertės vertybių, rašytojų meno veikalų, 
pagalba, — drauge Tamstos asmenyje lenkų 
rašytojų vardu kolegiškai sveikinu visus lietu
vius rašytojus.“!

Atsakydamas į Lenkijos Penklubo pirminin
ko prakalbą, F. Neveravičius tarė šiuos žo
džius :

“Kai dabarties laikais, jau iš tikrųjų zoolo
giško nacionalizmo įsisiūbavimo kai kuriuos 
pasaulio regionuose laikais, pasitaiko toks įvy
kis, kaip šiandien, — jis kiekvienam tikram 
žmonijos draugui suteikia paguodos bei tikė
jimo širdingu tautų bendradarbiavimu.

Lenkijos Penklubas, ištikimas pagrindi
niams savo taurios organizacijos principams, 
skirdamas kasmetinę premiją svetimšaliams 
literatams už vertimus iš lenkų kalbos, di
džiai prisideda prie tauriausių žmonijos šir
džių išsapnuotų tautų brolybės rūmų staty
bos.

šiandien aš esu tas laimingas išrinktasis, 
kuriam teko garbė dalyvauti šiose puikiose 
iškilmėse. Tas faktas man yra nepaprastai 
reikšmingas. Jis turi du aspektus. Pirmas, 
svarbiausis, yra lenkų ir lietuvių kultūrinio 
bendradarbiavimo klausimas, antras — ma
no paties jausmai akivaizdoje tos didelės gar
bės, kurios susilaukiau.

Kultūrinio lenkų lietuvių bendradarbiavimo 
nepriklausomybės laikais data nėra ši diena. 
Teisybė, tas bendradarbiavimas turėjo tam 
tikrą tarpiškumo bei vienpusiškumo pobūdį, 
tačiau, turint galvoje literatūrą, tenka pabrėž
ti, kad daug didžiausių lenkų literatūrinės kū
rybos veikalų yra išversta į lietuvių kalbą, ly
giai, kaip ir kitų tautų literatų kūryba. Tai 
parodo lietuvių visuomenės nusistatymą sve
timų kultūrų atžvilgiu, tai parodo, kad lietuvių 
visuomenė sugeba džiaugtis svetimais kultūri
niais laimėjimais ne mažiau, kaip savais, lai
kydama juos vertingais indėliais į bendrą vi
sos žmonijos dvasinę kultūrą.

Grįždamas prie tam tikro, ligšioliniame len
kų lietuvių kultūriniame bendradarbiavime be- 
sireiškiusio, vienpusiškumo, kurio priežastimi 
buvo gal trūkumas literatų lenkų, mokančių 
lietuvių .kalbą,' bei nepakankamas informavi
mas lenkų literatūrinių sluoksnių apie šių die
nų lietuvių literatūrą, leisiu pareikšti viltį, ne, 
tik savo asmeninę, bet ir visos lietuvių visuo
menės viltį netolimoje ateityje pamatyti lenkų 
literatus Lietuvoje tokiose pat iškilmėse, kaip

LAISVĖ trecias puslapis

talentingų dukterų motina. Kairėj—Lola, dešinėj Priscilla.
Warnersu pasekmingoje filmoje: “Dukterys Drąsuolės“

“Valentina”
Vienas geras prietelius davė man pasi

skaityti prieš virš du metus Lietuvoj išėjusią 
Antano Vaičiulaičio apysaką “Valentina.“ 
Tai virš 200 puslapių apysaka arba roma
nas, kaip Lietuvoj paprastai apysakas vadi
na. Išleido “Sakalas“ Kaune.

“Valentina“ savo laiku buvo smarkiai iš
girta Lietuvos katalikų spaudoj ir priskaity- 
ta net klasikinei literatūrai. A. Vaičiulaiti's— 
jaunas, gabus rašytojas, turįs gražų rašymo 
stilių. Jam vyksta rašyti ypač trumpos apy
sakaitės.

“Valentinos“ turinys labai “lengvutis,“ 
intriga silpna; ideologija katalikiška. Daž
nus kino lankytojas galėjo matyti ne vieną 
filmą tokio turinio, kaip “Valentina.“ Ais
tringa, nekalta jauno vyro meilė jaunai mer
gaitei,—meilė, kuri baigėsi merginos (Va
lentinos) mirtimi. Visa knygoj nupiešta aplin
ka, kur dalykas dedasi, tokia ideališka, to-' 
kia patraukli, romantiška: miesčiukas, baž
nyčia, ežeras, vienuolynas, girios, laukai; 
kunigas Motiejus, senas profesorius, sesuo 
(minyška) Gertruda, Valentinos tėvai, na, 
ii* pats vyriausias personažas —- Antanas. 
Visi geri,—gerutėliai, tik vienas nedorėlis— 
inžinierius Modestas, kuris Valentinos tė
vams pinigų paskolinęs, matyti, dėl Valenti
nos rankos. Viskas taip ideališką, taip gra
žu—kaip kokioj pasakų šalyj...

Nors autorius gyvenimą ima paviršutiniš
kai, neparodo nieko gilesnio, tačiau “Valen
tina“ yra skaitytinas kūrinys, nes, kaip sa
kyta, mokąs gerai vartoti plunksną autorius 
sugabiai vaizduoja gamtos peisažus; graži, 
patraukli kalba.

Jei A. Vaičiulaitis pasistengs žiūrėti ir 
vaizduoti gyvenimą objektyviškiau, tai, nėra 
abejojimo, ateity jis galės sukurti didelių 
kūrinių.

Ndrs.

tos, kuriose šiandien turiu garbę dalyvauti.
Jeigu jau tenka man .kalbėti ką apie save ir 

savo jausmus, tai norėčiau pabrėžti, kad ma
no darbas verčiant lenkų literatūros veikalus 
nėra konjunktūrinis.’ Su lenkų literatūra ben
dradarbiauja jau eilę metų, nuo pat pradžios 
savo literatinės karjeros. Tas darbas siekia 
tuos laikus, kurie tariamai visiškai nebuvo pa
lankūs tokiems žygiams. Tas faktas, kad lietu
vių visuomenė domėjosi lenkų literatūra anais 
politinių aistrų įsisiūbavimo laikais, parodė 
tam tikrus lietuvių tautos bruožus, parodo, kad 
lietuvių tauta, nepasiduodama šovinistinėmis 
sugestijomis, sugeba pripažinti ir gerbti ben
dras žmonijos vertybes. \

Savo, kaip vertėjo, <larbą nesu paskyręs vien 
vertimams iš lenkų kalbos, verčiu ir iš kitų 
kalbų. Tačiau džiaugiuosi didžiai, gavęs pripa
žinimą tos tautos, kuri savo karštu, tauriu pa- 
trijotizmu, nepalaužiamu nusistatymu ginti sa
vo laisvę ir nepalyginama dvasios stiprybe nu
stebino pasaulį ir kuri draugę sugebės gerbti 
ir pripažinti kultūrą bei kultūrinius laimėji
mus kitų, nors ir mažiausių, tautų.

Talentingo Jauno Muzi 
ko-Juozo Jurčiukonio- 

Tragiška Mirtis
Lietuvių visuomenė neturėjo plačios pro

gos sužinoti apie jaunuolio Juozo Jurčiuko- 
nio genialį talentą, jo sėkmingą darbą ir 
pastangas artimoj ateityj pasiekti aukščiau- 
sį laipsnį muzikoj, kaipo čelistas. Juozas 
Jurčiukonis už dviejų mėnesių būtų patekęs 
į Philadelphijos ar New Yorko simfonijos 
orkestrą. Per kvotimus žymiausias šios ša
lies Corties Konservatorijos Institutas pakė
lė jį vienu iš žymiausių mokinių muzikoj, 
griežime čello, suteikdamas net 4 metų sti
pendiją (scholarship), kuomet paprastai 
kitiems suteikdavo tik dviem metam.

Bet jį nuskynė kulka vos tepražydusį, tik 
16 metų amžiaus, augalotą (virš 6 pėdų) 
jaunuolį. Kaip ši tragedija įvyko? Liepos 
1 d. atėjo jo mokyklos kaimynas draugas 
pas jį. Juozas turėjo palinkimą rinkti se
nus šautuvus, tad jis jam išrodė viską, ką 
jis turėjo, gi jo draugas-kaimynas užsikvie- 
tė pas save parodyt, ką jis turįs. Parsive
dęs pas save, pradėjo Juozui rodyti šautu
vus, o ant galo jis jam parodė vieną re
volverį, kuris buvo užtaisytas su kulkomis, 
bet Juozas to nežinojo. Tas jo draugas neti
kėtai patraukė ir revolveris iššovė, o tuom- 
syk Juozas Jurčiukonis irgi būk buvęs at
kišęs kitą, tuščią revolverį šone. Kulka lėk
dama pirmiausiai pataikė į atkištą revol
verį, bet jinai, staigiai atsimušdama, pasisu
ko į mūsų brangaus Juozo vidurius — į pa
čią pavojingiausią ^duobutę žemiau krūtinės. 
Už keleto minutų Juozas ir mirė, nepai
sant, kad greit buvo nugabentas į German
town ligoninę. Tą mirtį patvirtina miesto 
žymiausias chirurgas Morgue, kuris padarė 
tyrimą. Tuomsyk Juozo motina Jurčiuko
nienė buvo išvažiavus į žvėrinčių su sūnum 
Albertu ir dukterim Silvija. Tėvas, Juozas 
Jurčiukonis, sužinojo apie šį nelemtą įvykį 
ir per tūlą laiką buvo be žado. Jis tiek 
daug rūpinosi Juozu, jis jautė ir žinojo sū
naus gabumus ir geresnę ateitį. Juozo mir
tis nuskambėjo po visą Ameriką, o į mus, 
philadelphiečius, tarytum perkūnas trenkė. 
Kur nepasisuksi, visur raudojimas, ašaros 
trykšta, krūtinės alsuoja. Gaila to jauno 
nuskinto žiedo, kuris būtų pagarsėjęs pa
saulyj ir tuo pačiu sykiu nemažai būtų 
garbės atnešęs visai lietuvių tautai—mums 
visiems.

Liepos 5 d. Juozo kūnas buvo palaidotas 
laisvai, ant gražiausių Laurell Hill kapinių. 
Lydėjo apie 20 automobilių, o ant kapinių 
trumpai pakalbėjo Jonas Grinius. Buvo 
daug gėlių bukietų. Nuo mūsų darbininkiš
kų organizacijų buvo prisiųstas pagarbos 
gražių gėlių bukietas, žmonės nesiskirstė, 
tarytum netikėjo, kad jaunuolis žuvęs.
Štai Jaunuolio Juozo Jurčiukonio Karjera

Mūsų seniausias muzikas, suvirš 25 metus 
mokinęs Lyros Chorą, Juozas Jurčiukonis 
prisimena apie savo sūnaus gabumus, pa
stangas ir talentą. Jis sako: Sūnus Juozas 
pradėjo mokytis muzikos būdamas 4 ir 
sės metų amžiaus, ant mažo smuiko, 
labai buvo prisirišęs prie muzikos. Gi 
liaus jis labiausiai mėgo mokintis griežt 
čello.

Tėvas jį nusivežė į Corties Konservatori
jos Institutą, ir vienas žymus instruktorius, 
Orlando Cole, tuojaus pasisiūlė suteikti jam 
stipendiją—veltui duoti pamokas. Jis jį mo
kino per 8 metus. Gi pastaromis dienomis 
prieš mirtį Corties Institute buvo kvotimas 
ir pakėlė Juozą į aukščiausį laipsnį. "O vie
nas turčius jam dovanojo $1,000 vertės čel
lo. Jis su tuo čello jau dalyvavo mūsų pro- 
grąmoj. Po mirties muzikas tėvas Jurčiu
konis peržiūrėjo sūnaus nudirbtus darbus ir 
nustebo, kai jis surado, kadv muziką jis vi
siškai buvo užbaigęs studijuot. Corties Kon
servatorijos Instituto instruktoriai pasakė, 
kad jam reikėjo tik dviejų metų ir jis būtų 
patapęs žymiausiu1 solistu čellistu pasaulyj. 
Jį žinojo visos Philadelphijos žymiausi mu
zikai, meno mylėtojai bedalyvaujant kon
certuose. Jį buvo paėmęs Corties Institute 
pasaulio žymiausias mokytojas Felix Sut
inau, kuris būtų davedęs Juozą į pasaulinį 
solistą. Jurčiukonis turi muzikalių instru
mentų krautuvėlę ir žmogus sunkiai gyve
nime verčiasi prie šių gadynių radio ir ki-

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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Massachusetts valstijoje mū
sų dainininkų jėgos pradeda 
atgyti ir rodyti gražaus vei
klumo. Tai 
nys!

Worcesterio 
lą laiką buvo
vyje. Bet pereito mėnesio ga
le aidiečiai vėl pradėjo dainų 
pamokas. Chorui vadovauja 
J. Karsokienė, prityrusi cho
rų mokytoja ir veikėja. Prie 
choro yra ir moterų-daininin- . 
kių grupė, vadovaujama tos 
pačios mokytojos.

Choras žada pasirodyti su 
dainomis rugpjūčio 13 d., Am. 
Lietuvių Kongreso vietos sky
riaus piknike. Moterų-daini- 

[ninkių grupė ims dalyvumą 
Liet. Mot. Naujosios Anglijos 
Sąryšio piknike, kuris įvyks 
liepos 30 d., Montello, Mass.

Choras jau ir duokles užsi
mokėjo į 
ma sakyt, 
jų”!

LMS. Aidas, gali- 
jau pilnai “ant ko

—o—
Nediduko Gardnerio Lyros 

Choras irgi pradeda gyviau < 
veikti. Choro sekretorė, Helen 
Netzel, rašo:

“šiuomi prisiunČiu $5 Liet. 
Meno Sąjungai, kaip metinę 
duoklę už 1939 m.

“Mūsų choras pastarame su- «\ 
sirinkime nutarė Šią vasarą 
vakacijų nelaikyt, nes turime 
dar 3-se piknikuose dalyvaut- 
dainuot. i -v

“Rugpjūti# i20(’ d. mes dai
nuosime per' radiją.

“Gaila, kad mes negavome 
naujų narių pirmiau (laike 
vajaus). Bet bėgyje 2-jų pa
starųjų mėnesių, choran įstojo 
7 nauji nariai.

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Moterų Sąryšio piknike, kaip 
skelbiama, ims dalyvumą Sijos 
moterų dainininkių grupės: 
Bostono Harmonijos prupė, 
vadovaujama H. Žukauskai
tės; Norwoodo grupė, vado
vaujama I. Jermalavičiūtės - 
Kugel; Lawrence grupė, va
dovaujama O. Večkiūtės; So. 
Bostono grupė, vadovaujama 
N. Burbaitės, ir Worcesterio 
Aido Choro moterų grupė, va
dovybėj

Jeigu 
lininkės 
tai jos, 
dovauti 
chusetts 
kėjai

J. Karsokienės.
tos mūsų jaunos dai- 
gali mokinti grupes, 
be abejonės, gali va- 
ir chorus. O Massa- 
atskirų kolonijų vei- 

dažnai nusiskundžia,
būk pas juos esą stoka cho
rams mokytojų. Tokis nusi
skundimas neišrodo teisingu...

—o—
Mass, valstijoje dailės vei

klai vadovauja moterys. Cho
rams pakrikus, tos jaunos vei
kėjos sudarė moterų daininin
kių grupes, kurios mūsų vi
suomenę aptarnauja. Tos gru
pės greitu laiku gali likti miš
riais chorais.

“Laisvėje“ iš Worcesterio 
Jaunas Choristas rašo:

“Nutarta paremti finansi
niai Meno Sąjungą. Skaitytas 
laiškas iš Meno Sąjungos cen
tro, su smulkiu aiškinimu cen
tro veiklos, kiek tam finansų 
reikalinga, kaip veikla būtų 
našesnė, didesnė, jeigu viene
tai ateitų su finansine para
ma. Nutarta parinkti aukų 
ant blankos ir artimoj ateityj 
surengti tam tikslui parengimą 
(pabraukta mano—P. B.).”

Jeigu ir kiti mūsų vienetai 
paseks Worcesterio Aidą, tai 
LMS centras galės ne tik nau-

(Tąsa ant 4-to puaL)
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muzikos.

B-sys.

viena operetė.

Hartford, Conn

Ji

Arba ta knyga

bus tokio dydžio, kaip šis skelbimas.

ALBUMO KAINA TIK 25c

progos Parodos atlankyti.

Mamyte, 
tau ne-

Lookout, 
neliktum

su-
Są-

ir

patys choristai 
grįžti mokyti 
ėjo ginčai dėl 

muzikos “žino-

Laisvės Choras, vadovaujant
Visockiui,

Waterburio (Conn.) choras 
“Vilija” užsimokėjo j LMS 
metines dilo k les už 1938 ir 
1939 m.

bet 
tik 
Pa
ti ž-

r

Talentingo Jauno Muzi 
ko--Juozo Jurčiukonio- 

Tragiška Mirtis
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

tos mechaniškos muzikos. Pastaruoju laiku 
mirusiojo motina Jurčiukonienė ėjo dirbti, 
kad palengvinti gyvenimą. Sūnus Juozas ra
mino savo motiną, sakydamas: 
pakentėk nors porą metų; vėliau 
reikės dirbti.

Velionis Juozas nekentė džiazo
Jis nepraleisdavo nei vienos radio progra
mos, kurioj grajino simfonijos orkestrą.

Mažai tokių jaunuolių yra. Jis mažai kal
bėjo apie muziką. Buvo labai užinteresuo- 
tas astronomijos mokslu; draugiškas ir rim
tas jaunuolis. Nekentė pasiutėlio Hitlerio ir 
visų fašistų. Jis mylėjo Amerikos demokra
tijos .steigėjus: Washingtona, Lincolną, Jef- 
fersoną, Payne ir kitus kovotojus už laisvą 
gyvenimą. Neapkentė stambaus kapitalo, 
kompanijų, trustų, išnaudotojų. Jis gerbė 
Sovietų Sąjungą; o nuo mažens tėvas jį va
dindavo “Leninu.” Jo mirtis negreit nuramins 
jo tėvus ir mus pačius, philadelphiečius.

Gaila ir labai gaila tavęs, Juozai, 
mes daugiau nieko negalime pagelbėti, 
linkėti lengvai ilsėtis šaltuose kapuose, 
silikęs jo brolis, Albertas, yra pasirįžęs 
pildyti jo vietą; jis pradėjo mokytis ant
lo; o jo sesuo Silvija jau griežia mokykloj 
smuiką. Ji yra tik 11 metų amžiaus.

• Reikalinga Prisiminti ir apie Patį 
Juozą Jurčiukonį

Mirusiojo tėvas muzikas Jurčiukonis Phi- 
ladelphijoj seniausias lietuvis muzikas. Jis 
mokino suvirs 25 metus Lyros Chorą. Visa
dos surengdavo koncertų programas ir 
daugmeniskai dalyvaudavo veltui programo
se prie prakalbų ir koncertų.

Prie jo buvo suvaidinta ne

Kaipo muzikas, sugabiai mokėdavo pritaiky
ti muziką prie naujų dainų. Tiesa, tada bu
vo sukeliavęs iš Lietuvos jaunimas, kuris bu
vo palinkęs daugiau prie lietuviško veikimo 
ir meno. Vėliau choristams lyg nusibodo 
nuolatinis mokytojas, tai jie jieškojo kito ir 
trecio ir tt. Išbandė žiūroną; išbandė ki
tus. Bet jie nieko' nepajėgė geresnio sukur
ti už Juozą Jurčiukonį. Kada tie pabėgda
vo, neatsiekę tikslo, tai tie 
vėl prašydavo Jurčiukonio 
chorą. Dažnai tarp choristų 
mokytojų. Atsirado visokių
vų,” su kurių pagelba mainė ir mainė mo
kytojus, bet iš jų. nei vienas tiek nepasidar
bavo chorams, kiek Jurčiukonis.

Pats Jurčiukonis studijavo Corties Konser
vatorijoj simfonijos teoriją ir jis už gabumus 
irgi buvo gavęs stipendiją. Jis pamokas 
duoda ant bile kokio muzikalio instrumento. 
Jei mūsų suaugusieji organizacijų žmonės 
būtų muzikalio senso turėję, tai Jurčiukonis 
galėjo pasilikti veteranu prie mūsų meno, 
prie choro ir visi būtume sutilpę, susitaikę.

Senesnieji choristai veik visi apleido cho
rą, o čia gimęs jaunimas su amerikoniškais 
papročiais sunkiai verčiasi su choru. Tie 
jaunuoliai, kurie pasilikę prie dabartinio 
choro, deda visas pastangas, kad chorą- pa
laikyt ir jį sutvirtint. žinoma, visa bėda, 
kad tarpe jų neišsivysto gabių meno organi
zatorių. Tarpe mūsų dabartinių choristų 
yra gerų balsų ir talentų ir su laiku jie 
veikiausiai subudavos tvirtą chorą. Aš to 
visą laiką linkėjau ir linkiu dabar mūsų 
jaunuoliams atsiekti. Turėkime savo me
ną ir plėskime jį.

Išmokime visados pagerbti tuos žmones, 
kurie neša naudą dailėj, literatūroj, ir visa
me kame.

Varde philadelphiečių, išreiškiu Jurčiuko- 
nių šeimai giliausią užuojautą ir mūsų visų 
apgailestavimą netekus mums brangaus, 
daug žadėjusio muziko, Juozo jaunojo. 
Taipgi linkime jūsų sūnui ir dukteriai eiti 
tomis pačiomis Juozo pėdomis ir siektis mu
zikos viršūnės. A. J. Smitas.

Pavyzdinga Menininkų 
Pramogėle 

i

Liepos 22 d. Laisvės Choro 
svetainėj bitvoLsurengta dėl 
jaunuolių dhorfptų F. Rama
nausko ir M. Dągiliūtės prieš- 
vedybinė “surprise party.” 
Mat, jie abu be perstojimo ii- į 
gą laiką išbuvo Laisvės Cho- į 
re. O jų tėvai taipgi geri rė-! 
mėjai ir net nariai darbiniu-, 
kiškos klasės ir Meno Sąjun- 
gos. Už tai parengime daly- ' 
vavo skaitlingas būrys svečių.

Jaunuoliai ir nevedusieji su
nešė gražių dovanų išleidimui 
jaunuolių iš savo tarpo.į že- 
nočių eiles. Vedusieji gi, pa
sitikdami juos, irgi apdovano
jo įvairiomis puikiomis dova
nomis. Laisvės Choras, kaip 
savo ištikimiems menininkams, 
suteikė veltui svetainę ir $5. 
Po dovanų apžiūrėjimo, bū
siančio jaunavedžio tėvas drg. 
F. RamaYiauskas padėkavojo 
susirinkusiems už skaitlingą 
atsilankymą ir paprašė svečių j 
užimti vietas prie stalų. Už-1 
baigęs savo kalbą perstatė j

drg. J. Pilkauską ką nors pa-1 
sakyti. Jis trumpai pareiškė j draugui 
pramogos tikslą. Ir kvietė jau
nuolius prisirašyti prie Lais
vės Choro ir Laisvės Stygų. 
Orkestros. Taipgi kreditavo 
draugus Ramanauskus ir Da
gilius už jų prirengimą savo 
yaikų į darbininkų apšvietą. 
Pabaigęs kalbėti, paprašė 
sirinkusiųjų, kaipo Meno 
jungos narių, neužmiršti 
jos. Aukavo šios ypatos:

Po $1: F. Ramanauskas, 
A. Dagilienė, G. Dagilis, F. 
Ramanauskas; po 50c: M. Da- 
giliūtė ir V. Visockis; po. 25c: 
O Visockiene, P. Krikščius, A. 
Raulinaitis, V. Zigmantas, C. 
Mičiuta, K. Plitnikienė, A. 
Ramaška, J. Medonis, S. Rin
kevičius, O. Malinauskienė, K. 
Rapanavičius, J. Bernotas, B. 
Mulerenka, R. Gailiūnienė ir 
M. Ramanauskas. Smulkių su
rinkta $2.03. Viso $10.78. .

Tariu vardan Meno Sąjun
gos visiems aukotojams širdin
gai ačiū.

žodžiu sakant, ši pramoga 
buvo nepaprasta. Vaišino ne- 
šykščiai įvairiais užkandžiais 
ir gėrimais. Muzikantai pilnai 
patenkino šokikus.

Vincui 
taipgi sudainavo gražiai.

Ir dar labai svarbų darbą 
atliko, paremdami finansiškai 
Meno Sąjungą.

Aš tikiuosi, kad iš hartfor- 
dišikų paims pavyzdį ir kitų 
kolonijų menininkai.

Linkiu šiems jaunuoliams 
laimingai susilaukti apsivedi- 
mo dienos, o apsivedus ilgo ir 
pavyzdingo šeimyniško gyve
nimo. Aš tikiuos, kad jie ir 
ateityje bus stiprūs nariai dar
bininkiško judėjimo ir dailės.

Nemunas.
/-----------------------------------------------------

Japonų Mina Pavojingai Su
žeidė Anglijos Laivą

Hong Kong, liep. 26. — 
Keleivinis Anglijos laivas 
“Haitan” užplaukė ant ja
ponų jūrinės minos-sprogi- 
nio, netoli Chinijos priep
laukos Swatowo, ir liko pa
vojingai sužeistas.

(Japonai sako, būk ši ne-, 
laimė “atsitiktinai” įvyko; 
bet anglai skirtingai su
pranta.)

IBii
t?3!

L AIS VE
427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.

Kaip ji moka karstytis po medžius, toji Jane Wymaniute! Ji vaidina filmoj “The 
Kid From Kokomo”; Jane taipgi vaidins Warnersu “Dęad or Alive” filmoje.

i būsimiems prezi-- .............. . ..........1 ■■■■■■■!■ ■ ■■■■!■ ■ v « •

žią jau keliose valstijose, ro ir Minatitlane. Keldami ^u0^a^n^jmarns. 
ypač Guanajuato, Quereta- maištus ir suirutę, fašistai en o

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

jų dainų parūpinti, bet ir ope
rečių gauti! Todėl visi mūsų 
vienetai prašomi į talką, kad 
nereiktų guostis, būk “LMS 
has nothing to offer”. . .

PASKUTINE PROGA £==-

—o---
Ateinantį rudenį Worceste- 

rio Aidas žada suvaidinti LMS 
išleistą operetę “Meilės Nu
skriausta.”

Atrodo, kad Mass, valstijoj 
worcesterieciai pradeda griež
ti pirmuoju smuiku.
So. Bostone, kad 
“barabanščiku” !. . .

Meksikos Fašistai Kursto 
Platesnius Sukilimus

tapo nušauti 5 suki- 
o kiti pabėgo. Mū- 
nukautas vienas ka- 
ir du sužeisti. Suki?

Mexico City. — Susikir
timuose tarp Meksikos ka
riuomenės ir sukilėlių Ira- 
puate 
lėliai, 
šiuose 
reivis
lėliams šioj srityj vadovau
ja banditas fašistas Lucio 
Campos.

Fašistų ginkluotos šaikos 
išstoja prieš prezidento Ca- 
rdenaso demokratinę vald-

*

trade-in offer 
(toward the pur- 
chase ol a new 
g.E)...ENDS 

JULY 31st’.

. . . Edisono
■Senų .šaldytuvų surinkimas

•Laikas baigiasi. Jei jQs norjl 
«n;,„doll proea Sio dw Pa- 
ginimo ant na u in in n r Up W9.90 Spoc^n  ̂^!ykile 

mėginimą ant G-E koks bet 
buvo duodamas. Atiduokite1 kdda

. onauj0 ,r beminkite kaš 
X G E lykite vist 

r ■ C nefngcraloriu lialdytmu)
iki 16 kūbjškų pėdą Z,’ 

rinkite sau naują pakol eina su 
nnkimas Edisono scnų •

/Į (modulb-^
JI Jį jy {°r thLe special big 

6 cubic foot size

nrieUEd'jrCn’°S

GENERAL H ELECTRIC
SEE YOU E DEALEB TODAY ___

Telephone UT O T Q HP AZ Q Radio & Refiigeiato1
EVergreen 8-8507-8 X 4 I I I i I1 lt O Company
146-148 GRAHAM AVE., cor. Johnson Ave., BROOKLYN, N.

Pasauline Paroda Jūsų Namuose
Dienraštis “Laisvė” išleis New Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto

Paveikslų Albumų

Jame bus daug informacijinių raštų apie New Yorko miestą ir apie Pasaulinę 
Parodą. Todėl ta knyga bus kelrodis tiems, kurie lankys Parodą ir bus 

Pasauline Paroda namuose tiems, kurie neturės

Albumas Jau Baigiamas Spausdinti

Platintojams, kurie ims ne mažiau 25 knygų, duodama po 15c. Kurie kartu su užsa
kymais prisius ir mokestį, nerokuosime persiuntimo kaštų. Tad naudokitės proga, 

pirkite “cash” ir tuojau siųskite užsakymus. Siųsdami užsakymus adresuokite:

Kurie užsisakysite tik po vieną knygą už 25c, mokestį 
galite prisiusi Jungt. Valst. pašto ženkleliais—stamps

Kny£a yra gražiais trijų spalvų viršais, paruošta namų knygynui. Gilus šaltinis infor
macijų apie stebuklingai naujus išradimus bei įrengimus Pasaulinėje Parodoje.
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Penkias puslapis

Pittston, Pa.

Workers Alliance 
ir komunistų bijąs 

Jis iššaukė kal-
Pirmas kalbėtojas

Liepos 20 dieną buvo šau
kiamas bedarbių susirinkimas. 
Teko ir man ten nueiti, žiūriu, 
už stalo sėdi pirmininko vie
toj senas 
ardytojas 
elementas, 
betoj us.
nieko nepasakė, tik nusiskun
dė, kad meta laukan iš WPA 
darbų. Antras kalbėtojas bu
vo, matyt, socialistas. Pasmei
gęs Rooseveltą, sako, “mes ne- 

* norime naujosios dalybos taip, 
kaip komunistai nori. Mes no
rime naujos sistemos.” Trečiu 
kalbėtoju buvo tas vietinis ele
mentas, kuris kadaise norėjo 
mane išmesti iš mainierių uni
jos, kam pasakiau, kad Cap- 
pelini neveikia dėl mainierių 
gerovės. Jis tik parėkavo ir 
spruko per duris.

Prasidėjo diskusijos. A. Ka- 
lakauskiūtė paklausė socialis
to, kam jis šmeižia Roosevel
tą ir komunistus ir tuom pat 
sykiu nori suorganizuoti be
darbius į vieną didelę WPA 
uniją, kurie jau yra suorgani
zuoti? Tai kitas-tuojau šoko 
ir pradėjo šaukti, kad “penki 
mėnesiai atgal mane išmetė iš 
Workers Alliance. Aš buvau 
prezidentu ir mane išmetė tik 
už tai, kad norėjau naują uni
ją sudaryti.” Paskui puolė 
Workers Alliance. Girdi, tai 
niekas daugiau, kaip komunis
tai, “Maskvos agentai,” ir tt.

Bet kiti nurodinėjo, kad vi
sų organizacijų vadai sueitų ir 
susitartų. Bet, matyt, vadai 
to nenori, tai eiliniai nariai 
turėtų vadus priversti iš vieno 
veikti. Tada ir pasekmės bū
tų geros. Workers Alliance* 
vadai visuomet sutinka sueiti 
ir bendrai darbuotis.

Po viskam pirmininkas šau
kė dalyvius eiti prie stalo ir 
prisirašyti prie jų unijos, užsi- 

> mokant dešimt centų. Iš apie 
50 dalyvių apie 20 padavė 

^vardus be tų 10 centų.
Tai matote, kokių ardytojų 

čionai esama. Pittstone jau 
gyvuoja Bedarbių Lyga, Se- 

. eurity Lyga ir Workers Alli
ance. Dar steigia ketvirtą or
ganizaciją. Blogiau jau nerei
kia.

Geriausia organizacija yra 
Workers Alliance. Ji susirin
kimus laiko kas pirmadienį, 
7 :30 vai. vakare,, po num. 173 
S. Main St.

Senas Mainierys.

niko darbininkams: E. Trus- 
kauskienei, J. Matusevičiui, 
M. Marčulinienei, M. Bie
liauskienei, J. Budeliui, V. 
Kročaliui, A. Maršalaičiui, K. 
Bendoraičiui, J. Bieliauskui, 
A. Ramonui, A. Truškauskui, 
J. Symonaičiui, K. Matusevi- 
čienei, E. Ramonienei, A. I3u- 
delienei, A. Lacko, M. Krau- 
čalienei, S. Mizarui, A. 
Smulkštienei, W. Kraučaliui, 
A. Yurašiui, M. Hernienei, E. 
Hernerui, ir M. Cristinienei. 
Šitie asmenys apsiėmė dirbti 
ir tarnauti publikai, kad tik 
choro jaunuoliai galėtų links
miau dieną praleisti. Už tai 
jiems širdingai ačiū.

Piknikas taip gerai finan
siškai nusisekė, kad net narių 
ūpas pakilo, šiuom laiku cho
rą mokina newhavenietis Jo
nas Latvis, šitas jaunuolis at
vyksta kas savaitė veltui, pa
siryžęs skleisti kultūrą tarp 
lietuvių, nepaisant atlyginimo. 
Jis taipgi labai patinka cho
ristams.

Dabar Echo Choras rengia
si dalyvauti Dainų Dienoje, 
kuri įvyks Lietuvių Darže, už 
Lakewood Ežero, Waterbu- 
ryj, sekmadienį, rugpjūčio 6. 
.šiame parengime dainuos vi
si Connecticut valstijos LMS 
chorai ir Merginų Harmonijos 
Kvartetas iš So. Bostono.

Kaip žinoma, Dainų Die
na yra metinis visų chorų, di
džiausias išvažiavimas. Mano
ma, kad privažiuos gražus 
skaičius žmonių iš Torringto- 

Torringtoniečiams patar
tina dabar rengtis į automo
bilius 
kimo 
6!

no.

ir busus. Visi dalyvau- 
Dainų Dienoj, rugpjūčio

J. B.

22 Senatoriai prieš Palei
dimą 650,000 iš WPA

Washington. — 22 sena
toriai reikalauja neįvykdyt 

įstatymo 
paleist iš 
darbinin- 
darbuose 
metų ar 
yra per

tą Woodrumo 
punktą, įsakantį 
WPA pašalpinius 
kus, kurie WPA 
išdirbo pusantrų 
daugiau. O tokių 
650,000.

Šeštadienis, Liepos 29,1939.

Torrington, Conn
Visas Torringtonas liko nu

stebintas Echo Choro dideliu 
pikniku liepos 16. Nors pik
nikas buvo plačiai garsintas, 
tačiau niekas netikėjo, kad 
privažiuos tiek daug žmonių, 
kad taip skaitlingai atsilankys 
vietiniai 
ringtono

Vengrai, Roma ir Naziai 
Grūmoja Rumunijai

Vengrijos, Vokietijos ir 
Italijos laikraščiai šėlsta 
prieš Rumuniją ir reikalau
ja, kad jinai sugrąžintų 
Vengrijai “vengriškus” plo
tus, kurie po pasaulinio ka
ro atiteko Rumunijai.

Rumunų vyriausybė pa
veikė, kad jinai niekam ne
užleis nė vienos pėdos savo 
žemės.

ir svečiai į šį Tor- 
pirmą masinį pikni-

buvo patenkinti di-

Hartfordo Lais- 
Stygų Orkestrą, 
V. Visockio.
sveikino LMS

Visi 
džiąja dainų programa, ku
rioj dalyvavo Torringtono 
Echo Choras ir New Haveno 
Daina Choras po vadovyste J. 
P. Latvio, Waterburio Vilijos 
Choras, vadovaujamas K. 
Strižausko, ir 
vės Choras ir 
po vadovyste

Išvažiavimą
IV-to Apskričio organizavimo 
komiteto pirmininkas drg. V. 
J. Valaitis, kuris pats daug 
padėjęs Echo Choro organiza
vime. Kalbėjo Torringtono 
majoras William A. Patten 
apie ateinančius miesto rinki
mus. Taipgi prakalbą sakė 
Raymond Hol well, Labor’s 
Non-Partisan League atstovas. 
Jis išaiškino šios dienos klau
simus ir išdėstė darbininkų ke
lius dabartiniam judėjime.

Echo Choras taria ačiū vi
siems vietiniams ir kitų kolo
nijų ir valstijų draugams, ku
rie atvažiavimu į pikniką pa
rėmė mūsų chorą. O ypač 
esame dėkingi sekantiems pik-
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NOTICE is hereby given- that License No. 
E 95 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn.

JAKE SUDLER
315 Christopher St., • Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 234 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 898 
Kent Ave., Borough of B’klyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

ROXY BEER DISTRIBUTORS, Inc. 
898 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1077 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

COSTAS CARAMALLIS^ _ 
6 Howard Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 938 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
373 Palmetto St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEONARD KAUL
373 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2732 has been nssued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

135 Grand 
County of 
premises.

135 Grand
ANNA ALLEN

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1295 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
11 Seventh Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PLAZA BOWLING CENTER, Inc.
11 Seventh Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1277 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5409 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
DAVID SPEREGON & ALEX NIVAKOFF 

5409 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2732 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9311 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

be jonsumed on the

SAM
9311 Church Ave.,

FEIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 744 has been issued to the undersigned 
to sell beef at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1049 Rutland Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BROOK
1049 Rutland Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licertse No. 
EB 1156 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
77 Sutter 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

77 Sutter
JOSEPH THALER

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3019 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
372 Ralph 
County of 
premises.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

872 Ralph
JOE ROSEN

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1032 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Cdntrol Law at 
459 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

459—6th

NOTICE

MICHAEL ROACH
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
EB 677 has been issued to the t undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Howard Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BERNSTEIN
457 Howard Ave., Brpoklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1356 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
29 Hegeman Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH
29 Hegeman Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

SHAPIRO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1223 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
436 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SEVERINO BASILICO
436 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 'License No. 
EB 1195 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
35 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOROTHY LYNCH
35 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 186 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn.

CHARLES CITRIN
440 Watkins St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 804 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the "' Alcoholic Beverage Control Law at 
77 Engert Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

77 Engert

Kings, to be consumed on the

CHARLES BINDERT 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB ©Gt) has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2937 Atlantic Ave., T - - --
County of Kings, to 
premises.

CHARLES
2937 Atlantic Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

JOVINO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 712 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
484 Broadway, Borough of Brooklyn, 
Courtty of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL T. CAPETANAK1S 
BroaJway Inn

484 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1088 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
629 New York Ave., 
County of Kings, to 
premises.

THERESA
629 New York Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

BEAVERS
Brooklyn, N. Ya

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1128 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
631 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, 
County ofx Kings, to be consumed on the 
premises.

631

MICHAEL* DOHERTY 
d-b-a Park View Tavern 

Vanderbilt Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
EBi 2907 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2258 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

CARMINE CUCURULLO 
d-b-a Roosevelt Bar and Grill

2258 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 789 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
12 Adelphi Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 
premises.

HEINRICH F. D. 
d-b-a New Sh ip

12 Adelphi St.,

consumed on

FISCHER 
Tavern 
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1040 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law '■at 
611 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on, the 
premises.

MATTHEW & STELLA DORAK 
611—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7862 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Ale pho He Bfiyerage 
Control Law at 3005 Avenue 'pJol-ough of 
Brooklyn, County of Kings, to be to’nsumed 
on the premises.

ROGER J. O’HALLORAN 
d-b-a Midwood Tavern

3005 • Avenue J, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1043 has been issued to tne undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
172 Havemeyer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on lhe 
premises.

LOUIS FREEDMAN
172 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1210 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Pearl Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. I

JOHN BEHRENS
301 Pearl St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1297 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1234 E. 15th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARIE CROSWELL
1234 E. 15th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1165 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
446 Dean 
County of 
premises.

Beverage Control Law 
Street, Borough of Brooklyn, 

Ki igs, to be consumed on the

446

NICK PAPPAS 
d-b-a Oyster Bay Chop House 

Dean St., Brooklyn, N.

Maskva. — “Nežinia” ku
ri Sovietų radio stotis kas
dien cechų kalba ragina Če- 
choslovakijos gyvent o jus 
kovot už savo tautines tei-

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1123 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic \ Beverage Control Law at 
724 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL WEINGUS
724 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 681 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
327 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ses

Washington. — Senato 
komisija patarė kongresui 
išleist įstatymą, kuris už
draustų vartot šnipus prieš 
darbininkus fabrikuose.

BEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
E 261 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn.

DAVID GREKIN
315 Christopher Ave., ' Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 1052 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9032 —• 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County ol Kings, to be consumed on the 
premises.

CELIA PELLEGRINO
9032 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE ■ *** hereby given that License, No.. 
EB 788 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
414 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County ofz Kingą, to be: consumed on the 
premises.

BERTHA GOLDBERG
414 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that L|cense No, 
EB 852 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Seętion 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 East New York Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

. LEONARD D’AMA'TO
608 East New York Aye., Brooklyn, N, Y.

ALEX COHEN
327 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1177 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage . Control Law at 
2575 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP GOLDBERG
2575 Pitkin Ave., Brooklyn, - N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1253 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
628 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS NOVICK
623 Livpnia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 866 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under. Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
304 Prospect Park West, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EUREKA RESTAURANT, Inc. 
304 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1293 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
196 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be oonsumed on the 
premises.

SIDNEY RAVITZ
196 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 715 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail unaer Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 New Lots Ave., Borough -of Brooklyn, 
County of Kings, -to be’ consumed on the 
premises. »

485 New
MAX DRUKER

Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
EB 1007 ...... ______ _
to sell beer at retail Under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
263 Riverdale Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ISRAEL
263 Riverdale Ave.,

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

STEINER
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1171 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage 
478 Smith 
County of 
premises.

Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

478 Smith
DANIEL -R. KELLY
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2465 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4002 Church Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

OTTO TIEDEMANN
4002 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2725 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
243 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH MESKAUSKAS
243 Bushwick Avc„ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1090 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic --Beverage Control Uw at 
948 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bė consumed on the 
premises.

KARL HEUER
94 8 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
EB 1039 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4410-12 Avenue H. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KATHERINE ZANDER 
4410-12 Avenue H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 921 has been issued to vthe undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Columbia Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on .the 
premises.

JULIUS NOMEIKA
1 Columbia Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1048 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
764 — 40th Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed i on the 
premises.

BROOKLYN FINNISH SOC. CLUB, Inc. 
764—40th PI.. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 2673 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law- at 
445 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. >

CAESAR DELICATESSEN and 
RESTAURANT, Inc.

445 Kings Highway, -^BrooLlyr., N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 796 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
564 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VERONIKA SKODIS
564 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1089 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
454—6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County ol Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK MONTAGUE
454 — 6th Ave., Brooklyn, N. . Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1045 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1147 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMIL JUNKE
1147 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1285 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5323 — 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTON BOUR
5323—7th Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1361 has been issued to the undersigned 
to sell beer at, retail under Section 76 of 
the Alcoholic 'Beverage Control Law at 
4209 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CARMINE PASQUENZA
4209 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 690 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Hudson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

VINCENT KRAUCUNAS
50 Hudson Ave., Brooklyn,

the

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 920 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Wilson 
County of 
premises.

Borough of Brooklyn, 
the

Avenue, 
Kings, to be consumed on

29 Wilson
FRANK MESSINEO 
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1204 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1082 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MATILDA DAVIS
1082 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2749 has been isued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1103 Avenue M, 
County of Kings, 
premises.

HYMAN and 
1103 Avenue M,

Control Law 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

MAX LIEBERMAN 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1322 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
140 Couft Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be1 consumed on the 
premises.

JAMES
140 Court St.,

P. SMITH
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1270 has been issued to the undersigned 

’to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
17 Grove 
County of 
premises.

Beverage Control
Street, Borough of
Kings, to be consumed on

Law
Brooklyn, 

the

17 Grove
TRAVIS BROS., Inc.
St., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 2620 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the 
459 Grand 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

459 Grand

Street, 
Kings, to

BLODZI 
St.,

BALSIS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4931 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under' Section 75 of 
the Alcoholic Bevarage Control Law at 
256 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HUTTNER
256 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4257 has b*een issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4023 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAUL KAPLAN
4023 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10708 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
849' Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARCHIE JURIS
849 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5317 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
181 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES E.
181 Patchen Ave.,

II. LAUBER 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby gi\*en that License No. 
GB 10689 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4920 Avenue K, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
pi*em iscs.

joe ’COHEN and SIDNEY COHEN 
4920 Avenue K, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Ro. 
GB 4553 hae been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
804 Knickerbocker 
County of Kings, 
premises.

JOSEPH
804 Knickerbocker

Beverage
Ave., Borough of B’klyn, 
io be consumed off the

D. ENGELMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4347 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1461 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings', to be consumed off the 
premises. ’

E. SCHROETER & S. CAPPIELLO 
Execs of Est. of Thomas Danola

1161 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10705 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
565 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

HERMAN GOLDFEDER
565 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1231 has been issued to the undersigned 
to sell .beer at retail, under Section 76 of 
♦he Alcoholic ' Beverage Control Law at 
2658 Gerrittsen. Aye., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PATRICK G. TANGNEY
2658 Geriittsen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4646 has been issued to the undersigned 
to sell boer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
130 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
LEE LIEBERMAN and ROSE GROSSBERG 
130 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No.. 
GB 5343 has been issued to the undersigned’ 
to sell beer at retail under Section 75_ of 
the Alcoholic Beverage Control Law' at 
3705 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY LONDON
3705 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4675 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1228 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4818 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1290 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELLIS LEVENSON
1290 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 264 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house in the 
Borough of Brooklyn.

CHARLES HOCHHEISER
440 Watkins St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4430 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
212 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GEORGE MAIFORTH
212 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4967 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2619 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX HUBER
2619 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5040 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3061 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HARMS
3061 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4524 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3147 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

. ADOLPH NUNNENKAMP 
3147 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4292 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
70 Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN KEKER
70 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4283 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2993 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK TIEDEMANN
2993 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10258 has been issued to the undersigned 
to’sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
560 Morgan Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

GEORGE & 
560 Morgan Aye.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ANGELO TIZIO 
(Tizio Bros.)

1228 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4804 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
206 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW SANTORO 
d-b-a Adelphi Delicatessen

206 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nę. 
GB 4555 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4017 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

4017
RUDOLF ENDERS

Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8720 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
606 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD H. KAMPS
606 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5315 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
112a Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE-LEVINE 
Roseland Dairies 

112a Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4392 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1154 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD GEVIRTZ, Inc.
1154 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10151 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
722 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MAKSIAN & 
CHARLES BANDAZIAN

722 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 961 has been isued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
49-51 Neck Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

f SAMUEL MAZZARELL 
d-b-a Neck Road Tavern

49-51 Neck Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1319 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
1713 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ERNE PATE
Brooklyn, N.

----- u.
NOTICE is hereby given that LiAnsė No.i 
GB 4612 has been isued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control 
222 Prospect Park 
County • of Kings, 
premises.

MAX 
222 Prospect Park

Law at 
West, Borough of B’klyn, 
to be consumed off the
EDELSTEIN
West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5059 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1085 Manhattan Avenue, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TILLIE E. ZLOBINSKY
1085 Manhattan/Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4970 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
246 Nassau Avenue, 
County of Kings, to 
premises.
WILLIAM BICA & 

246 Nassau Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

CHARLES MANERI 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10443 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
364 Hooper Street, Borough oT Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK GEFFEN
364 Hooper St., s Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10742 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1^)6 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH SPEZZANO
106 Patchen Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8718 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
309 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN MARKS
309 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5077 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Bevefage Control Law at 
889 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

be consumed off the

JACOB
889 Gates Ave.,

SOFER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8798 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1412 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

ABRAHAM 
1412—86th St.,

be consumed off the

RAPOPORT
Brooklyn, N. Y.

NOTICE) is hereby given that License No. 
GB 5167 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
702 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of. Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES DETHEFSEN
702 Grand. St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4935 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law af 
6 Newkirk Plaza, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID KESSLER
6 Newkirk Plaza Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4878 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
2703 Avenue Z, 
County of Kings, 
premises.

JQHN 
2703 Avenue Z.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed ‘off the

PAPPIANOU
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4907 has been issued to the undersigned 
to Sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
485 Myrtle 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough • of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

JOSEPH BROWN
Ave., Brooklyn, N. Y.

MINNIE KRINSKY
Famous Kosher Delicatessen 

1713 Avenue U, Brooklyn, N. Y. •
d-b-a

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1153 has been issued t% the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
968 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

AFENTULIS GEORGIODES 
d-b-a New Brighton Garden Restaurant 

968 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4807 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2976 Quentin Road,. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM DAVIDOFF
2976 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5045 has been isued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7307 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

HARRY
7307—3rd Ave.,

SHRIFT
Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 4869 has been issued to \ the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Jaw at 
3515 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HARMELING
3515 Quentin Rd.„ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10715 has been issued to the undersigned 
to sei) beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
583-589 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH A. DONATO 
583-589 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10679 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the 'Alcoholic Beverage 
299 Palmetto Street, 
County of Kings, to 
premises.

MARTIN
299 Palmetto St.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SOMMER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4 404 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Franklin Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIGMUND R. TURCZANY
318 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 10797 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
126 Albany Ave., Borough of ___ Z.'
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PHILIP TOMPKINS 
126 Albany Ave., Brooklyn, N.

Law 
Brooklyn, 

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 5282 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
214 Bainbridge Street, 
County of Kings, to 
premises.

DAVID
214 Bainbridge St.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
ABER

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4629 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
200 Lawrence Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES JAEGER
200 Lawrense Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4886 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
353 — 17th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH M. CHODKOWSKI
353—17th St., Brooklyn, N. Yt

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4920 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
556 — 6th Avenue; Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

C. and N. JAREMBINSKY 
556—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

I

485 Myrtle

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4511 has been Issued to the undersigned 
to aell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Evergreen Avenufe, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consume^ ff the 
premises.

ANNA ZABOLOTNY ’ ROSE SALVATORE
89 Evergreen Ave-, Brooklyn, N. DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4856 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
949 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1
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Jaunas, Bet Drąsus Echo Choras Hudson, Mass.
Liepos 16 d. ankstokai ry

te su d. J. Gedmino mašina 
pasileidome vingiuotais keliais 
linkui Torringtono, Conn., pa
matyt jų choro pirmąjį pik
niką. Iš karto manėme, jog 
ims daug laiko iki pasieksime 
pasiskirtą vietą, bet apsiriko
me, visa kelionė buvo labai 
sėkminga taip, kad atvykę į 
pikniko vietą dar radome ko
misiją vieną besiriktuojant 
prie pikniko. Matėsi Stasys 
Mizara, kai vežė į daržą val
gomus daiktus, o komisija 
skaitė tikietus ir stalus taisė. 
Užsakėme mum duoti ką nors 
šlapesnio nusiplaut dulkes po 
kelionės iš kitos valstijos. Jie 
duodami mum po stiklą, kar
tu vedė prie stalo. Mum keis
tai išrodė, todėl užklausėme 
jų, kame dalykas, “juk sta- 
tiem palei gėrimo vietą dau
giau tilps.” Bet čia būta išė
jusio naujo patvarkymo, kad 
gėrimų negalima vartoti prie 
pardavinėjimo vietos, tik atsi- 
sėdusiem palei stalus. Tada 
nesipriešinom pavedimui to
liau, tik apgailestavome ko
misijos, kad ji nebuvo prisi
rengus prie tokios tvarkos, o 
jautėm, kad žmonių bus daug 
ir darbo be galo bus daug.

Apžiūrinėjant pikniko dar
žą, susitikome saliunčiką 
Kriaučelį, Julią Budelytę, jos 
tėvelius ir daugelį kitų drau
gų. Vieta puiki, graži lygu
ma dėl mašinų pasistatymo, o 
vėsi po mažais lapuotais me
deliais dėl žmonių. Svetainė 
šokiam irgi graži, švari. Vie
nas draugas pasisveikinęs mus 
sako: “Ot, tai drąsus mūsų 
Echo Choras. Jau trisdešimts 
metų, kai čia gyvenu, o nei 
viena lietuvių draugija neiš
drįso šioje vietoje surengti 
pikniką.” Net nei pats tasai

draugas čia nesąs buvęs. “Tai 
pirmas ir mano čia atsilanky
mas.”

Besišnekučiuojant su vie
nais ir kitais, kaip bematant 
daržas prisipildė žmonėmis, 
choriečiai ir jo draugai sku
biai patarnavo atvykusiem 
svečiam.

Štai Budelytė šaukia publi
ką pasiklausyti programos.

žiūrime, Echo Chore maža 
permaina. J. Latvis iš New 
Haveno jam vadovauja. Kaip 
ilgai jis tą chorą vadovaus, 
neteko sužinot. Tarpe dainų 
ir muzikos, buvo įdomu pama
tyt jų miesto majorą kalbant. 
Tas žmogus, matyt, naujada- 
lybietis, maž-daug pažanges
nis, atjaučia biednuomenės 
vargus, todėl jis nesipriešino 
lietuviams pakalbėti. Po jo, 
stačiai gražią, humoristišką 
prakalbą pasakė atstovas 
Darbo Nepartinės Lygos, o po 
tam labai linksmai hartfordiš- 
kė Laisvės Orkestrą šokėjam 
pagriežė.

Kaip visados, visur, taip ir 
čionais pažangusis, sumanus, 
miklus elementas, nepaisantis 
visų kliūčių, surengė kaštau- 
noj vietoj pirmą tokį gražų 
pikniką. Tas parodė, kad 
jaunasis choras tikrai yra pa
žiba, ne tik vienam Torring- 
tonui, bet jo plačiai apielin- 
kei ir net visai lietuvių visuo
menei Amerikoj. O jis įgys 
vardą ir tarpe kitataučių, 
amerikonų, nes jo pirmyn žen
gimas nuskamba kas kartą vis 
po platesnes mases ir Echo 
vardas iš po valios prigys 
daugumos mintyse. Daug, 
daug kredito priklauso Echo 
Choro nariams, jo rėmėjams 
už pasirįžimą ir pirmynžan- 
gą. Juozas. .

Nelaimės, Parengimai ir 
Didvyriai

štai liepos 20 įvyko didelė 
nelaimė. W. Hayes, francūzų 
kilmės darbininkui, dirbant 
vilnos karšimo departmen- 
te Hudson Worsted Mill, 
su vienu žaibo greitumu grie
bė mašina ir nutraukė iki al
kūnės dešinę ranką, šis atsi
tikimas jau ne pirmutinis, čia 
ne vienam ir lietuviui pirštus 
yra sutrynę arba nutraukę.

Liepos 23 įvyko lietuvių, vie
tinio Kongreso skyriaus meti
nis piknikas portugalų parke. 
Piknikas buvo labai gražus ir 
linksmas. Muzika per dieną 
grojo svetainėje. O jaunimas 
šoko, kiek tik galėjo.

Publikos buvo vidutiniai, bet 
piknikas skaitomas pavykusiu 
labai gerai. Manoma, kad liks 
gražaus pelno.

Kaip visur kitur atsiranda 
didvyrių, taip ir mūsų mieste
lį nori pakelt į didvyrius. Vie
tinė anglų, spauda paskelbė, 
kad nori išreklamuot senato
rių B. Wheelerj iš Montanos 
valstijos, kuris yra gimęs ir 
augęs Hudsone. O ateinančiais 
prezidentiniais rinkimais 1940 
m. nori statyt tą atžagareivį 
demokratą B. Wheelerį į pre
zidentus. Ir štai spalių 12 ren
gia jam šio miestelio adminis
tracija didžiausias iškilmes, 
kas miesteliui lėšuos keletą 
tūkstančių dolerių.

Hūdsonietis.

Jersey City, N. J.

Laisvoji Sakykla
Lietuvi, Lietuve, Nuoširdžiai 

Maldauju—Ateik Talkon 
Prašo D-ras A. L. Graičūnas

Lietuvi-lietuve, pasirįžk tei
sybę sužinoti: Kas kliudo 
mums lietuviams išsirituliuoti 
iš' ekonominio skurdo, kas 
kliudo ir trukdo mums kilti į 
aukštesnį laiptą kultūros; 
dėlko nepajėgiam atsikratyti 
vergo dvasios; dėlko svetimi 
dievai mums rodosi geresni, 
drąsesni, išmintingesni? Ku
rios problemos trukdo žygiuo
ti prie palengvinimo gyveni
mo naštos ir pasiekti palaimą 
gyvenime ?

Štai trumpoj sutraukoj iš
vydo pasaulį—lietuviškąjį pa
saulį — nedidelė knyga, gra
žiai didelėmis raidėmis at
spausdinta: “Nuo Perkūno iki 
Bazilikos.” Parašė Untulis ir 
Laisvūnas. Išleido Laisvama
nių Etinės Kultūros Draugija. 
Kaina tik 1 litas ir 50c arba 
25c amerikoniškais pinigais. 
Už $1 dabartiniu kursu pi
nigų gali gauti 4 knygas, ne
įskaitant persiuntimo pašto iš
laidų.

Patartina visiems lietuviams 
ir lietuvėms, išblaškytiems po 
platųjį pasaulį, įsigyti tąją 
knygą. Manau, kad kurie pa
tikės man ir nusipirks—nesi
gailės. Tai knyga, kuri akis 
atidaro akliems. Tai gražiau
sia dovana, kurią* gali suteikti 
lietuvis, norintis maža plytele 
prisidėti prie pakėlimo savo 
brolių ir sesių į aukštesnį laip
tą kultūros.

Mes, Amerikos lietuviai, tu
rėtumėm kiekvienas įsigyti tą
ją knygą ir ją atydžiai per
skaityti ir nuogą tikrenybę 
pamatyti: Kam gerai gyvena
si ant šio pasaulio, ir dėlko 
tu skursti, vargsti, prakaituo
ji, ašaroji ir skurdžiumi gi
męs skurdžiumi miršti. Kada 
tu gimei, tave bobutė suvy
niojo storuose, sustyrusiuose 
vystykluose, ir kada tu numi-

rei, tai tave iš šešių lentų su
kaitau graban (karstau) įdė
jo, nuvežė ant kapų ir palai
dojo. Ir čia tavo vargas, 
skurdas pasibaigė. Bet tavo 
vaikams skurdas-vargas ir 
prakaito liejimas padidėjo!

Taip, broli ir sese amerikie
ti, būtinai įsigyk tąją knygą: 
“Nuo Perkūno iki Bazilikos.” 
Pasiųsk išpirkęs postal money 
orderį už $1. Už tąjį dolerį 
lai tau prisiunčia tąją knygą, 
o už likusius pinigus lai tavo 
bažnytkaimio Laisvamanių E- 
tinės Kultūros Draugijos sky
rius vieną-kitą knygą perduo
da, kaipo dovaną nuo ameri
kiečio brolio ar sesės. Jei tu 
amerikieti įsigali—na, tai pa
siųsk $2 ar $5, ar daugiau ir 
apdovanok savo bičiulius, gi
mines gražia dovanėle, “Nuo 
Perkūno iki Bazilikos” ir dar 
priedan užsiprenum e r u o k 
“Laisvąją Mintį.”

Siųsk pinigus tik pašto per
laida—tai nepražus—sekančiu 
adresu:

Laisvamanių Etines Kultū
ros Draugija, Mickevičiaus 
gatvė No. 20b, Kaunas, Lith
uania.

Raudonojo Laivyno Pratimai 
Ties Leningradu 

• \

Leningrad. — Sovietų 
Laivyno Dienoje, jo sub- 
marinai mitriai nardė Ne- 
vos upėje. Įvyko manevri
nė kova tarp Sovietų kari
nių laivų ir tariamo “už
puoliko” laivyno. Pratimų 
mūšiuose veikė ir orlaiviai 
iš abiejų pusių.

Laivyno Dienos iškilmė
se, karnivaluose ir šiaip ma
siniuose parengimuos daly
vavo milionai piliečių Mas
kvoj, Leningrade ir kituose 
Sovietijos miestuose.

ĮVYKIAI

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 133 kuopa nutarė 
laike LDS vajaus naujiem na
riam pamokėti daktaro iškaš- 
čius. Reiškia, kiekvienas nau
jas narys į apdraudos skyrių 
gali įstoti visai veltui? Kuopa 
neima nei savo dalies įstojimo 
į pašeipos ir apdraudos sky
rius. Mūsų miesto jauni ir 
senesnio amžiaus lietuviai, pa
sinaudokite šia proga. Perė
jus daktaro egzaminaciją Jr 
atėjus j susirinkimą, tik pasi- 
mokėsit mėnesines duokles ir 
tapsite LDS nariais.

Vėliausiam susirinkime Pe
tras Murmulis davė garbės žo
dį, kad į sekamą, susirinkimą, 
kuris įvyks 13-tą d.’ rugpjūčio, 
pristatys keturis jaunus apli- 
kantus. Gero pasisekimo, 
drauge!

—o—
Vakarienė, kuri įvyko 15 d. 

liepos pasitikimui naujo kuni
go, nusisekė. Svečių, vietinių 
ir apylinkės, buvo apsčiai. Va
karienė šiuom tarpu buvo-ge
ra, neskūpi, kaip kad pirmiau 
būdavo, ir tie, kurie dalyvavo, 
likosi pasitenkinę.

Vakarienę ruošė lietuvių or
ganizacijos. Tačiau garsinime 
suklysta, arba sužiniai apsi
lenkta su teisybe. Visos lietu
vių organizacijos neprisidėjo 
prie vakarienės rengimo, neigi 
yisom organizacijom klębonas 
yra reikalingas, ir čia rengėjų 
pavartota gudri agitacija, kad 
kitų kolonijų arba ir vietinių 
tarpe pasirodžius, jog visi, be 
skirtumo, naują kleboną pasi
tinka atviromis rankomis. Pro
gresyviai ir jų organizacijos 
nieko bendro su ta vakariene 
neturėjo ir prie jos neprisidė
jo.

—o— /
Liepos 21 pas Gražius atvy

ko iš Lietuvos, su grupe vers
lininkų, Gražienės brolis, jau
nas vyras. Iš pasikalbėjimo 
teko patirti, kad apie politi
ką vengia kalbėti. Jo pasako
jimu, iš Klaipėdos atvyko į 
Lietuvą nuo 10 iki 15 tūkstan
čių lietuvių ir jų tarpe apie 
trys tūkstančiai žydų, kuomet 
Hitleris pasigrobė Klaipėdą. 
Kilus neramumui, Lietuvos gy
ventojai ėmė pinigus, kurie tu
rėjo, iš bankų. Situacija buvo
panaši į 1931-2 metų Ameri- .

kos krizį. Iš karto Lietuvos 
bankai davė išsiimti po keletą 
desėtkų litų mėnesiui. Vėliau 
atidavė kiekvienam, kuris no
rėjo išsiimti savo visus indė
lius. Tačiaus bankai panau
dojo gudrybę, kad Lietuvos 
gyventojai dėtų pinigus į ban
kus, paskelbdami, jog moka 
6 nuošimčius palūkų, ir tie, 
kurie buvo išsiėmę pinigus/su- 
nešė atgal į bankus. Į klau
simą, “tai kokį nuošimtį Lie
tuvos bankai ima nuo norin
čių gauti paskolą,, jeigu mo
ka 6 nuošimčius už įdėtus 
taupymui pinigus į banką?,” 
atsakė, “bankai ima nuo sko
lintojų 8 nuošimčius.” ,

Well, pasirodo, kad tiem, 
kurie turi pinigų pasidėti į 
banką, gera proga gauti ge
rus nuošimčius. Tačiau var
gas tiem, kurie turi skolinti 
pinigus iš bankų ir mokėti to
kius didelius procentus.

■V0“
23 d. liepos 40 vietos lietu

vių dalyvavo “Laisvės” eks
kursijoj į. Lake Hopatcong. 
Dailės atžvilgiu, vieta graži, 
kalnuota, didelis ežeras laive
liais pasivažinėti, maudynės. 
Tik visa bėda, kad biskį per 
toli ir traukinys parvyko jau 
po dvyliktos valandos naktį.

Pasikalbėjus su tais, kurie 
dalyvavo, teko patirti, kad 
traukinys nebuvo gana švarus, 
per daug dulkėtas, ir ateityje 
rengėjai turėtų kreipti į tai 
domę, imdami traukinius. Kar
tais kompanija paima trauki
nį, kurio vagonai nuo seno 
laiko nebūna apšvarinti.

—o—
New Jersey valstijoj nėra 

tokių aukštų taksų ant ciga- 
retų. Pakelį cigaretų galima 
gauti beveik penkiais centais 
pigiau. Kadangi New Yorko 
valstijos gyventojai kaimynai 
su New Jersey valstija, tai ga- 
soljno stotys ir taip įvairūs 
biznieriai prie vieškelių turi

iškabas, kad dešimtį pakelių 
cigaretų parduoda tik už $1.- 
25. Pirkėjų, gražus būrys. 
New Yorko valstijai ir miestui 
nuostolis. Bet jau policija 
imasi už darbo tokią, kaip jie 
sako, spekuliaciją naikinti. 
Tačiau esu tikras, kad nepa
siseks. K. Biuras.

Grand Rapids, Mich.

Washington. — 191-nas 
kongresmanas pasirašė rei
kalavimą, kad kongresas 
svarstytų sumanymą įsta
tymo prieš negrų lynčiavi- 
mą. Jeigu pasirašys dar 
bent 27 kongresmanai, tai 
sumanymas turės būt svar
stomas.

Padėkos Žodis
Liepos 2, 1939 m., staiga 

pasimirė Antanas Garbanaus- 
kas, 54 metų amžiaus,' giihęs 
Lietuvoj, Utenos valsčiaus, 
Nameikščių. kaimo. Likosi pa
laidotas Lietuvių Laisvam Ka
pinyne. ♦

Ačiuojame G. Kijauskam, 
A. Kareckui už pasistorojimą 
grabnešių. Liet. Dailės Cho
rui, Grigienei ir Varnienei, 
draugams ir draugėms, Lu- 
binskienei už gėles.

Drg. Adamson ir S. Nau

džiui už pasakymą trumpų 
reikšmingų prakalbėlių.

žodžiu, visiems, giminėms, 
kaimynams, draugams ir drau
gėms ir pažįstamiems už ma
lonų atjautimą.

Jojo moteris
Liudvisė Garbanauskienė 

ir visa šeimyna.

Istanbul, Turkija. — Jei
gu Anglija-Franci ja nepa
darys bendro apsigynimo 
sutarties su Sovietais, tai 
Turkija darys atskirą apsi
gynimo sutartį su Sovietais. t

“Gaukite “Laisvėn Naujų 
Skaltytotu.

Tel. TRObridge 633®

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central SkvJro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedaliomis ir šventadieniais i 
10-12 ryte

Lietuvių Restaurantas 
BAR ir GRILL

Gaminam valgius ir 
EE ft t u r im e Amerikos 

išdirbinio ir impor- 
tuotų degtinių, vi- 

TWZL.L šokių vynų ir gero 
Liquor#

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Tai rūšis, kurios ilgai laukėte ... 
tokioje formoje, kurios Zpopuliariš- 
kumas padarė naują rekordą! Ne
praleiskite progos įsigyti Amerikos 
puikiausią stalui sidabrinį setą... 
garsų per apie šimtą metų... už 
pusę kainos. Setas susideda iš 8 ka- 
valkų kiekvieno: peilių, šakučių, gar
dumynam ir sriubai lėkščių ir sriu
bai šaukštų ir šaltiem valgiam šaku
čių; sviestui peilis, 16 arbatinių ir 
cukrui šaukštukų.

Puiki medinė dėžutė apsaugai nuo 
aptraukime duodama prie to.

Šaltiem valgiam šakutės, sviesto 
užtepimui ir po vieną naudojamieji 
kavalkai už pusę kainos—duodami
tik ribuotu. skaičium.

Duodame sąlygas išmokėjimui.

Robert Lipton
įsteigta nuo 1892 metų 

701 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. 

tarpe Graham ir Manhattari Avės. 
Tel.: Stagg 2-2173 

EKSPERTAI TAISYME

Kita krautuvė randasi 
PLAINFIELD, N. J. po antrašu: 

206 WEST FRONT STREET 
Atsineškite šį skelbimą ir gaukite 

nuolaidą.

NAUJOJE VIETOJE

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. \Xūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuvei 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Puiki Vieta Vakacijom
Ant Aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

. TURIME ATSKIRUS KAMBARIUS
Burdas $12 į savaitę; Vaikam $6.00.

Ši vieta yra garsiuose Cątskill kalnuo
se, Up State New York, kuri yra 
sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo 
geriausias ir sveikiausias klimatas.

Box 240 R. F. D. 2 Cauterskill Road
CATSKILL, N. Y. Tel. Catskill 885F4

J ' 1
Philadelphia os Piknikas

Naudai Dienraščio “Laisvės”

šis piknikas bus sekmadienį prieš Labor Day

Rugsėjo 3 September
Ant rytojaus bus šventa, tai bus geras poilsis po pikniko

$175.00 PINIGAIS PRIE ĮŽANGOS BILIETO
Rengėjai slliria pinigines dovanas prie įžangos bilieto.
Pirma dovana $50. 5-kios dovanos po $10 ir 15 po $5.

Šis Didysis Philadelphijos Piknikas Bus

MIKOLAICIO PARKE
EDDINGTON, PA.

I *
Iš Brooklyn, N. Y., 10tbusų važiuos į šį pikniką.

Jau dabar laikas užsisakyti busuose vietas.

Kaina $1.75 į abi pusi (round trip)

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODA • • •
Lietuvių Įstaiga prie w.i n ej-

Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant & Bar

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

Vieta mašinom* pastatyti. Ši įstaiga yra 
skersai gatvę nuo Marine budinko, 

arti Corona entrance į ferus.

Fairview Restaurant
lkO«J2 Corona Ave.

CORONA, L. L, N, Y.
Telephone: Havemeyer 9-9116
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Perskaitė Knygą ’Ke
lias j Naują Gyvenimą’

Noriu tarti keletą žodžių 
kas link šios knygos vertės.

Knyga “Kelias į Naują Gy
venimą” yra gana svarbi ir tu
rininga žiniomis. Skaityti ne
nuobodi, bet patraukianti, kal
ba, žodžiai, parašyta lengvai, 
kad ir mažiau prasilavinęs 
skaitydamas galės suprasti tą, 
kas yra rašoma.

Darbininkas ar darbininkė, 
jaunas ar senesnis, tikintis 
(katalikas) ir laisvas, kuris 
tik skaitys autoriaus A. Bim
bos parašytą knygą “Kelias į 
Naują Gyvenimą,” tikiu, kad 
ras tokių žinių, kokių dar ne
buvo skaitęs nei jokioj kitoj 
knygoj, kurios tik yra išleis
tos lietuvių kalboj Amerikoj..

Aprašoma apie dabartinę 
kapitalistų netinkamą draugi
jai tvarką ir kaip išnaudoja 
darbo klasę.

Nurodoma darbininkams, 
kokiu būdu būtų galima prieit 
prie geresnio surėdymo ir pa
gerint darbininkų būvį atei
tyje.

Taipgi primenama ir iš se
novės istorinių įvykių, kaip 
tai, garsieji vergų vadai — 
Spartakas, Drimakas ir kiti, 
300 metų dar prieš Kristaus 
gimimą, buvo suorganizavę 
šimtus tūkstančių vergų ir 
kareivių prieš Romos imperi
jos feodalus už panaikinimą 
vergijos.

Paduoda žymesnius pasau
lyje mokslininkus ir jųjų pa
rašytas svarbesnes knygas (is
torijas). Va istorikas Lewis 
II. Morgan parašė knygą “Se
novės Visuomenė,” kurioj kal
bama apie tai, kada žmonija 
dar gyveno be ponų, be ver
gų, be privatiškos nuosavy
bės.

Manau, kad mūsų nemažai 
tebėra tokių, kurie pamenam, 
kaip mūsų tėvukai ir senesni 
kaimynai kalbėdavo, būk be 
ponų žmonės negalėtų gyven
ti, turi būt ponai.

Bet dabar mes žinome, kad 
Sovietų Sąjungoj jau ponų nė
ra ir darbininkai geriau gy
vena.

Autorius A. Bimba savo 
knygoj rašo, kad miestų kny
gynuose esą gerų knygų ir 
darbininkams skaityti, bet jos 
stovi aprūkusios, “nes mažai 
kas jas skaito.”

Taip, brangus drauge, ne tik 
miestų knygynuose bent kiek 
svarbesnės knygos stovi aprū
kusios. Gerų knygų darbinin
kams svarbiais klausimais yra 
ir pas draugus ir drauges-lie
tuvius,, kurios yra apdulkėju
sios, retai kas paverčia jų la
pus.

Manau, nebus pro šalį, jei 
paminėsiu keletą tokių kny
gų, prie kurių galima prily
ginti autoriaus A. Bimbos pa
rašyta knyga “Kelias į Naują 
Gyvenimą,”

Knygelė “Socializmo Prin
cipai/’ išleista 1916 metais, 
kurioje sako: “Socialistų Par
tija kovoja už pagerinimą 
darbininkų būvio ir stengiasi 
valstybės galią užgriebti.” 
(Bet pasaulio karui kilus, S. 
P. nuėjo kapitalistų klasės 
ginti.)

Knyga “Valstybė ir Revo
liucija”, Lenino parašyta, Lie
tuvių Socialistų Sąjungos lei
dinys, su užrašu “Visų šalių 
darbininkai, vienykitės”, buvo 
išleista prieš 1919 metus.

Rusijoje kilus proletarinei 
revoliucijai, Lietuvių Socialis
tų Sąjungoj atsirado tokių, ku
rie nuo savo išleistų knygų ir 
obalsio, “Visų šalių’ darbinin
kai, vienykitės”, nusigrįžo į ki
tą pusę.

Vėliau, 1919 m. pabaigoj, 
jie suskaldė Socialistų Parti
ją,v nusivedė dalį darbininkų. 
Todėl, kad tie, kurie nuėjo 
buržuazijos ginti, buvo ne
skaitę virš minėtų knygų* ir 
nuėjo į priešingą pusę. Jeigu

eiliniai darbininkai būt dau
giau skaitę ir studijavę tas 
knygas, tai būtų nei joki klai
dingi vadai, nei koki skloki- 
ninkai negalėję nusivesti. Jie 
būtų pasilikę prie organizaci
jų vienybėj.

Darbininkai mažai tekreipia 
atydos į politiką. Kada priei
na rinkimai miestu ar šalies 
valdininkų, tai kapitalistai pri
siunčia gudrius politikierius 
kalbėtojus, kurie radikalinė- 
mis frazėmis prisidengę, kal
ba ir žada viską gerą dėl dar
bininkų. O darbininkai, nesu
prasdami politikos, patiki jų 
kalboms ir balsuoja už kapi
talistų kandidatus.

Kad nesiduot prigaut kapi
talistiniams politikieriams, tai 

i darbininkams reikalinga su- 
' prasti ne tik politika, bet nors 
paviršutiniai būt apsipažinus 
ir su šalies tvarka. O tą gali
ma žinoti skaitant knygą “Po
litinės Ekonomijos Pamatai,” 
kurioje mokina, kaip kapita
listinis ūkis (šalis) sutvarkyta.

Taipgi aiškinama ir apie So
vietų Sąjungos politinę ekono
miją ir šalies socialistinę poli-

tinę tvarką.
Knyga “Karolio Markso Te

orijos Sistema” yra naudinga 
darbininkams skaityti, bet ne
lengva.

Teko girdėti nuo keleto 
draugų, buk jiem Markso teo
rija yra sunki skaityti ir ne
lengva atskirti sakiniai, tai 
yra, negali suprasti, kas kal
ba, knygos autorius Marksas 
ar kitas rašėjas, o gal knygos 
vertėjas aiškina.

žinoma, kurie vien tik laik
raščius skaitydami apsipažino 
su dalykais, pirmiau nebuvo 
tam panašių lengvesnių kny
gų skaitę, neturėjo progos ar 
laiko lankyti lavinimosi mo
kyklėlių, tai tiems yra sunku 
suprasti aukštoj kalboj para
šytas knygas.

P. Kuliackas.
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ŠYPSENOS
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

goms . žąsims čia gera vieta 
pasilsėti—paplaukioti.

Kaunas pasakė — dirbt per 
mažai—še jums 7-nios valan
dos. Bet ir dabar yra vyres
niųjų, kurie 4-5 valandas išbū
na, nors mažesnieji išdirba vi
sas septynias, o kitiems dar 
kartais ir aštuntoji užkrauna
ma.—Kaunas, mat, toli —gal 
nutarimas neatėjo, o vien 
laikraščiai išmislijo...

Gyvenimas Telšiuose bičiu
liškas—pvd., jei šeimai vienos 
algos “išrodo” per maža, su
randama ir antroji; žinoma, 
kaip čia atsakysi tarnybą bi
čiulio prašomas, giminaičiai 
taip pat neapleidžiami. Pilie
čiui galima pasakyti — nėra 
vakansijų, ir nesumeluosi. 
Kam tu vietų biedniems—eik 
žemės dirbti. Dviviečių yra, o 
beviečių dar daugi’au.

Tuo sykiu užteks.
(“Liet, žinios”)

K i e k v i e nas miestas & 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BALTIMORE, MD.

Draugai ir Draugės, “Laisvės” rė
mėjai, kurie dirbote “Laisvės” pikni
ke gegužės 28 d. Liberty Parke, pik
niko rengimo komitetas ruošia drau
gišką pasilinksminimą dėl visų pik
niko darbininkų. Įžanga bus veltui. 
Įvyks liepos 30 d., sekmadienį, pra
sidės po pietų 1:30 vai., pas ALDLD 
narį M. Kuchinską, Beer Garden, 
Raynor Heights, Lansdowne, Md.— 
Kom. (174-175)

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, liepos 30 d., įvyks 

piknikas, prakalbos ir laimėjimai. 
Ruošia Lietkompartija, Mačiutos 
Darže, naujoj svetainėj, 2510 Glen- 
ridgc, prie Green Rd., Euclid, Ohio. 
Kalbės adv. Yctta Land — kandida
tė į miesto Majorą. $40.00 laimėji
mų prie įžangos bilieto, todėl įsigy
kite iš anksto. Lindy’s Orkestrą 
grieš klumpakojį ir kitus šokius iki 
vėlai nakties. Įžanga su Laimėjimo 
bilietu. Nuoširdžiai visus kviečia — 
Komisija. (174-176)

MINERSVILLE, PA.
Sekmadienį, liepos 30 d., Marlin 

Parke įvyks didelis piknikas, ALD 
LD 9-to Apskr. Pradžia nuo anksti 
ryto ir tęsis iki vėlai naktį. Orkes
trą gros lietuviškus šokius norin
tiems pasišokti. Bus skanių valgių ir 
gėrimų. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės skaitlingai < dalyvauti. Pir
musyk važltiojantie'rns į Marlin Par
ką, važiuokit per Pottsville Route 
209, pervažiavę apačią tilto, reikia 
sukti po dešinei, o nuo vakarų atva
žiavusioms tuo pačiu keliu, privažia
vę tiltą, sukite po kairei ir netoli 
bus Marlin Parkas. —■ Kom.

(174-176)

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S

FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

_ rt resta.'jra,n5

Kliube 8a 
site tikros 
liet uviskos 
degt'”6’.' 
vaisių ir ge‘ 

rimų

uty
Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro

dą, susieiti savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite į

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
TELEFONAS 

EVergreen 4-9672
JURGIS KARPUS

Kliubo Gaspadorius

SKELBKITES “LAISVĖJE

4

o VIENATINIS LIETUVIŠKAS

7l' KABARETAS
STANLEY MISUNAS

SavininkasA
\ |> ‘ Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną
penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y,

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių * Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, "krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.

" T ~................ - g

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179 
į -------- ■ B

YORK
Coat & Apron Supply Co.

Labai žemom kainom išnuomuojame 
bučernūm, restauracijom ir visokiom 

biznio įstaigom.
Kvartukus ir> Abrūsus

Pristatomo tiesiai į krautuvę bei į 
biznio vietas taip dažnai ir po tiek 
skaičiaus kvartukų ir abrūsų, kiek 

jūs reikalaujate.
Dėl pasitarimo šaukite:
EVergreen 7-2464

Mes ateisime pas jumis pasikalbėti 
ir išaiškinsime savo patarnavimo 

jums būdus.
E. A. FRIELIUS, Savininkas

340 SO. FOURTH STREET
BROOKLYN, N. Y.

b............  ■ n

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
/

KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MEŠLAŽARNfiS NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES LIGOS. Chroniškos ir stai
gios ligos vyrų ir moterų. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu. Leiskite man iš
aiškinti jums jūsų ligą.

Kraujo ir šlapimo Tyrimai, 
X-Spinduliai 

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—šalčio 

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURTCIJ^t

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Eurppiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs,, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

TURIME SUKELTI PINIGŲ

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Open Day and Night

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large, Swimming Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

Mon. and Tues, from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

VARPO KEPTUVĖ

Estate o f

BARRY P. SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Nupigintas Išpardavimas
♦ t /

Vyry Siūty, Lengvy ir Žieminių Palty
Drabužiai pasiūti iš geriausių vilnonių audimų, vėliausių 
modelių, vadovaujančių siuvėjų, tokios kainos, už kurias 

jums apsimoka pirkti dabar. Darbas 
bus brangesni šį rudenį.

Štai kai kurios mūsų kainos!
Siūtai ar GĮverkautai vertės $20.00, dabar.. .

ir audimai

Siūtai ar O verkautai vertės $22.50, dabar. .
(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

110 East 16th Si, N. Y. 
Tarp 4th Avė. ir Irving place

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadienį 9 iki 3. 

1

Siūtai ar Overkautai vertės $24.50, dabar..

$14.50
$16.50
$18.50

36-42 Stagg* St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y» 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Dabar Eina Išpardavimas Pas

N AR INS SONS.
670 Grand St., cor. Manhattan Ave.,

' • Brooklyn, N. Y.
...... - .... . . ' ■—!............... '■ ' " ' ............ ..........111=

Rūgšti'ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake^ Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly .Rolls.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

SKELBKITES "LAISVĖJE”
-
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KLIUBIEČIAI TIKISI 
GERO PIKNIKO

Tarp Lietuvių
Pil. Kliubo gaspadorius Kar

pus ir komisija labai viltingai 
žiūri į būsimą Kliubo 32-rą 
metinį pikniką, kuris bus šį 
šeštadienį, liepos 29, Klaš- 
čiaus Parke. Mat, gale šios 
savaitės nėra kitų stambių 
pramogų, tad šis piknikas tu
rėtų būt turtingas publika. Ir 
ne tik kliubiečiams, bet vi
siems bus verta atsilankyt ir 
smagiai pasilinksmint. Gera 
muzika šokiams ir trys pini
ginės dovanos gerinusiems šo
kėjams. K. D.

Brooklyniečiams gerai žino
mas Juozas Kripaitis, dabar 
gyvenąs Ann Harbor, Mich., 
šiuo tarpu

APDRAUDŲ AGENTAI GAVO 
UNIJINES SĄLYGAS Direktorių Atydai

Majoras LaGuardia pereitą 
šeštadienį paskyrė ir antra
dienį prisaikdino šeimų Santi- 
kių Teismo teisėja negrę Jane 
M. Bolin. Tai pirma negrė 
teisėjos pareigoms New Yor
ke.

IGNAS SUTKUS' A

S
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Lankėsi “Laisvėje”
lan-Liepos 22 d. Brooklyne 

kėši drg. Povilas Vicinas iš W. 
Homestead, Pa. (Pittsburgho 
apylinkėj). Praleido dieną 
Pasaulio Parodos mieste, ap
lankė “Laisvės” įstaigą, $1 pa
dovanojo dienraščio palaiky
mui ir išvyko į Bostono apy
linkę pas savo gimines.

Liepos 28-tą lankėsi Motie
jus šolomskas ir sūnus Pra
nas iš Philadelphijos. Jiedu 
atvyko pasisvečiuoti pas brolį 
D. M. šolomską, LLD C. se
kretorių, ir pamatyti Pasaulio 
Parodą.

Taip pat lankėsi J. Rama
nauskas, plačiai žinomas 
buotojas iš Minersvillės.

dar-

Išvyksta Atostogų
Lilija Kavaliauskaitė, “Lais

vės” raštinės darbininkė, 
liepos 29-tos vakarą išvyksta 
porai savaičių atostogų. Sykiu 
su ja vyksta jos sesutė Agnės 
Jurevičienė, newarkiete. Lai
mingos kloties!

Žurnalistas iš Klaipėdos
Ketvirtadienį “Laisvės” įstai

goje lankėsi ponas Vladas 
Barčauskas, pirmadienį pribu
vęs Amerikon klaipėdiškis 
žurnalistas, čionai atvykęs su
sipažinti su Amerikos žmonių, 
visųpirma su lietuvių gyveni
mu ir veikla, žada rašinėti 
Lietuvos spaudai.

Prieš netekimą Klaipėdos, 
ponas Barčauskas buvęs “Lie
tuvos žinių” agentūros “El
tos” korespondentu Klaipėdo
je. Jo žmona ir dabar tebe
gyvenanti Klaipėdoje, dirban
ti banke, čionai žada pabu-' 
vųti porą mėnesių \r aplan
kyti didžiąsias lietuvių kolo
nijas. Rep.

lankosi Brooklyne.
—o—
Dobilas, vienas iš

Aido Choro narių,
vasaros 

giminaičius
atostogoms 

farmerius j

Howard 
jauniausių 
išvykęs 
pas
Three Bridges, N. J. 

—o—
Brooklyniečiai jau organi

zuoja savo grupes važiuot 
busais į philadelphiečių ren
giamą “Laisvės” pikniką rug
sėjo 3-čią. Taip ir gerai. Ka
dangi pripuola
šventėse, busąi turės būt už
sakyti iš anksto, paskutinėmis 
dienomis bus sunku gaut dau
giau busų, tad juo anksčiau 
įsigyjama bilietas, tuo geriau. 
Kaina

Pirmas kontraktas apdrau- 
dų srityje pasirašyta per
eitą antradienį, viešbutyje 
Astor, tarp Unity Life Insur
ance Kompanijos ir Industri
nės Insurance Agentų Unijos 
Lokalo, 30-to, kuris yra dali
mi Ofisų ir Profesionalių Dar
bininkų Unijos, CIO. Pakelia 
algas 15‘nuošimčių, duoda va- 
kacijas, taipgi 4 savaites ser
gant su alga, ir kitus pageri
nimus.

Lietuvių Kooperatyvės Spau
dos Bendrovės direktorių mė
nesinis susirinkimas įvyks pir
madienį, liepos 31 d., 8 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėj.

Šis susirinkimas bus ben
dras su visais “Laisvės” pa
triotais bei rėmėjais, nes čia 
bus svarstoma, kaip minėsime 
dienraščio 20 metų jubilėjų. 
Tad prašome skaitlingai susi
rinkti ir duoti gerų sumany
mų šiuom reikalu.

PARDAVIMAI
Biznio proga — galima įsigyti Ba

rą (aludę) lietuvių ir lenkų apgyven
to] apylinkėj. Renda $60, su ketu
riais kambariais. Jeiga $500. Pilna 
kaina $3,500.00. šaukite: 
103 Park Ave., 
N. Y. Room 914.

Fidelity, 
New York City, 

(173-178)

J. N.

trijų dienų Geros Kloties Antanui 
ir Aldonai Sinkams!

£ 
£
s

į abi puses tik $1.75.
—o—

Ona Mažeikaitė, daini- 
susižiedavo su

P-lė 
ninkė, 

|Sheptuck. Nesenai jai buvo 
suruošta graži sužadėtuvių su- 
eigėlė.

Jonu

---O---
Sugrįžo iš Lietuvos’ Vincas 

Dailyda, ten išbuvęs apie me
tus laiko.

— o—
P-lė Nelė Stroliūtė, ridge- 

woodiete, atostogauja N. J. 
valstijoj.

Šioj apylinkėj randasi gra
žaus amželio sulaukusių šei
mų. šiomis dienomis apvaikš
čiojo 40 metų vedybinio gy
venimo sukaktį maspethiečiai 
Simonas ir Ona Balkūnai, lie
tuvių parapijos klebono Jono 
Balkūno tėvai.

-—o—
Aleksandras Vasiliauskas', 

dainininkas, irgi pradės savo 
radio programas — trečiadie
niais ir penktadieniais, 
ryto, iš stoties WVFW, 
klc.
rugpjūčio 2 d.

Liepos 29-tą, pas taikos tei
sėją susituokia Antanas Sin
kus su Aldona Janušauskai
te. šeimyniško pobūdžio poki- 
lėlis įvyks jaunojo namuose, 
So. 2nd St. Paskiau jaunieji 
išvyksta, regis, porai savaičių.

Aldona užaugus Scranton, 
Pa., ir iš ten atvyko tik apie 
metai laiko atgal po susižie- 
davimo su Antanu. Išėjus vi
durinės mokyklos dviejų metų 
kursą, kurį baigė su aukš
čiausio laipsnio požymiais. 
Baigus mokslą, 5 metus išdir
bo vienoj raštinėj ir darbą ap
leido dėl išvykimo čionai. Da
bar tarnauja Visuomenės San- 
tikių Institute vyriausia sekre
tore.

Kur tik pamatysi 
jaunimo, pirmiausiai 
kalbant apie vakarinę ekskur
siją laivu rugpjūčio 5-tą. Su
augusiems irgi reikėtų pagaut 
tą jų entuziazmą, nes jie vieni 
didžiulį laivą negi užpildys.

būrelį 
išgirsi

Parsiduoda restauracija su 
pilnom gėrimų (degtinė, vy
nai ir alaus) laisnėm. Puik? 
salė (Hali) tinkama baliam, 
vestuvėm ir visokiom parėm. 
Salėje kliubai laiko mitingus 
po 2 kartu į mėnesį. Randą 
veik visą apmoka draugijos, 
kurios laiko susirinkimus. Ly- 
są galima pasidaryti ant tiek 
laiko kiek tik norėsite. Par
duosime pigiai, nes savininkas 
dėl nesveikatos šeimoje turi

£ 
£
£
£ 
£

Pirma programa

9 :30
1400

bus

P. Blieta Išvyko į Savo 
Draugo Šermenis

Liepos 28-tą laisvietis d. Po
vilas Blieta, Bronxo gyvento
jas, gavo 
Cląir, Pa., mirė jo senas drau
gas Jonas 
čius), tad
nis. Laidos pirmadienį.

Velionis seniau gyveno Phi- 
ladelphijoj 
žangiajame 
apsigyvenęs 
daug laiko 
apsivedimą
priežiūrai, nutolo nuo visuo
meniškos veiklos.

telegramą, kad St.

Mitchell (Mickevi- 
išvyko i jo šerme-

ir priklausė • pa
judėjime. Vėliau 
nuošaliau, labai 
praleisdamas per 
įsigytos užeigos

LDS JAUNIMO KUOPŲ TARYBA
'H « Rengia

Naktinę Ekskursiją Laivu
’ S. S. ISLANDER

Šeštadienį, Rugpjūčio 5 d

Aldona dainuoja Aido Cho
re ir yra LDS narė, dalyvau
ja lietuvių jaunimo veikloj.

Aldonos vedybų proga at
vyko jos tėveliai Alekas ir 
Ona Janušauskai su sūneliu 
Juozuku iš Scrantono. Vyres
nysis brolis Kazys jau gyve
na čionai nuo seniau.

Antanas brooklyniečių jau 
nuo kūdikystės žinomas ir ger
biamas už gražų užsilaikymą 
ir pastovų, Ųasirįžusį ėjimą 
visuomeniškų pareigų. Berniu
ku būdamas lankė Ateities 
žiedo vaikų rhokyklėlę, o kiek 
paaugėjęs, kartu su sesute 
Maryte, atėjo į Aido Chorą ir 
LDS jaunimą, kuriame veikliai 
tebedalyvauja, yra ėjęs pirmi
ninko ir kitokias pareigas. 
Priklauso Rakandų Darbinin
kų Unijoj ir yra nariu jos 
taryboj, taipgi savo šapos pir
mininku (Hermanu). Streiku, 
pikietu ir organizaciniu darbu 
yra prisidėjęs unijos budavo- 
jime.

Linkėdami laimingo šeimy
niško gyvenimo, sykiu linkime 
gabiems jauniesiems ir toliau 
taip gražiai augti ir darbuo
tis lietuvių ir abelnai darbo 
žmonių gerovei. Kartu sveiki
name jų tėvelius Aleką ir Ci
ną Janušauskus ir Uršulę Sin
kevičienę (deja, d. Antanas 
Sinkevičius mirė nesulaukęs to 
didelio Šeimai momento), da
vusius šiuos pavyzdingus jau
nuolius, kurie, mes tikimės, 
sudarys taip pat pavyzdingą 
ateities šeimą.

Laivas išplauks nuo North River Prieplaukos No. 1
(Ties Battery Place gatve, New Yorko Mieste)

LYGIAI 7:30 VALANDĄ VAKARO
Kviečiame Brooklyno, Great Necko ir New Jersey lietuvius daly- 

vaut šioj nepaprastoj pramogoj Laivas plauks Hudson upe ir niekur 
nesustojęs sugrjš prie tos pačios prieklaukos pirm 1-mos vai. ryto. 
Tai ne tik pasivažinėjimas laivu, bet ir vakarėlis—gera orkestrą su
teiks muziką norintiems pasišokt, o alkaniems ir ištroškusiems bus 
visokių valgių ir gėrimų. KOMITETAS.

Pasportai (tikictai) parsiduoda už VIENĄ DOLERĮ

Kaip pasiekt prieplauką. IŠ Brooklyno: Imkite BMT Jamaica liniją 
iki Broad St. stoties. Išlipus, eikit vieną bloką iki Broadway, sukite 
po kairei ir eikite Brodve iki Battery Place. Sukite po dešinei ir ten 
už vieno bloko, prie upės, bus prieplauka No. 1 Arba imkite Broad
way local 4th Ave. liniją iki Whitahall stoties ir ten klauskite Bat
tery Place. IŠ New Jersey: Imkite Liberty Street Ferry iš Jersey 
City j New Yorką. Sukite po dešinei ir eikite West Street’u iki Bat
tery Place. Arba imkite Hudson Tubes iki Cortlandt St., eikite vie
ną bloką iki Broadway, sukite po dešinei ir sekite Broadway iki 
Battery Place. Žiūrint į upę, prieplauka (labai didelis namas) ran
dasi tuoj dešinėj nuo žuvinyčios (Aquarium).

Dr. Urbutis, atvykęs iš Lie
tuvos, pasisvečiavęs pas brook- 
lyniečius Paltanavičius, išvyko 
Chicagon aplankyt seserį.

PUPLIC NOTICES
Notice is hereby given that Modern 

Maid Food Products, of Brooklyn, 
N. Y. ’ has registered its trade
mark: MODERN MAID with the 
Secretary of State of New York to 
be used on foods, beverages and 
grocer’s sundries of every class, and 
for machinery for preparing, display
ing and or vending same.

(175-192) •

vykti į gausesnį klimatą. Ši 
vieta yra artimoje Brooklyno 
apylinkėje, apie 10 minučių 
mašina važiuojama nuo Pa
saulines Parodos. Vieta apgy
venta įvairiom tautom, kęturi 
metai kaip tas pats savininkas 
daro biznį su pilnu pasiseki
mu. Kreipkitės į “Laisvės” 
ofisą, 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. (171-176)

NUNEŠKIT SAVO
Skalbiamąją Lentą

Ilgiau Gyvensite 
su Nauju

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patryę Barberiai
Jūs

TIKTAI

Skalbtuvu
$699_5

/MODELIS AW-SSP 
yNugręžiančios Rūšies-su Pumpu

•Pilno šeimyniško Dydžio Cėberis
Talpina 8 sv. Skalbinių

•Greit Ištuštinanti Puinpa
•Blizgančiai Balto Porcelčno
•G-E Veiktuvas Užtikrina

Greitą Puikų Skalbimą
•G-E Motoras—Rainiai Dirba—be 

Aliejavimo

Negaišuokit Nė Vienos 
Dienos

Motykite šį naują žibantį 
G-E Skalbtuvą pas

CHRISTY’S RADIO SHOP
146 GRAHAM AVE. 

BROOKLYN, N. Y. 

EVergreen 8-8507-8

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus farhilijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES
karnp. Broadway

JONAS
512 Marion St., 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.: Glenmore 5-6191

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
{DEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
J JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonai EVergreen 7-1661

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 South 5th Street / -
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Brooklyn, N. Y*
Tel. Evergreen 4-0508

4

OF Dabar Rasite Dviejose e^8 
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE 

REFRIGERATOR BARGAINS
(Šaldytuvai Nužemintam Kainom)

$9.50 už jūsų seną šaldytuvą (ice 
box), nepaisant kaip senas ar ma
žas jis būtų, nežiūrint, kad ir už

langinė dėže.

BIRUTE GAIŽAUSKAITĖ, kuri 
jums patarnaus, suteiks visas in
formacijas jūsų patogumui. Jei jūs 
gyvenate per toli, tai Inūsų repre- 
zentatorius atvažiuos pas jus su 
automobiliu ir atsiveš jus j mūsų 

showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausį šaldytuvą už taip žemai jkai $3.50 I mėnesį. Pamąstyk!t! 

Juk tai pigiau, negu kad ice-box’is kainuoja per mėnesį.
Naudokitės Proga! Tai Yra Ribotam Laikui

Tuojau šaukite EV. 7-6111 
4-6562

Charles D’Gražio & Son
139 Meeker Ave.
Brooklyn, N. Y,

LIETUVIU ATLETU 
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Ave.
Brooklyn, N.Y.

Tel.
Ev. 4-8041 

VALGIAI IR 
GĖRIMAI

□

George Washington Tilto 
viduriu atidaryta dar vienas 
kelias mašinoms. Viena pusė 
to kelio atidaryta šio mėn. 
14-tą d. x

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ii 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y 

(Kampas Rbebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

Calverts
"Special

RANDAVOJ1MAI
PASIRANDAVOJIMAI

Pasirandavoja du kambariai, tin-> 
kami porai, elektra ir visi paranku- 
mai. Kreipkitės: 67 Scholes St., 
Brooklyn, N. Y. (176-178)

------------------------ 1---------------------- ę------------------------------- — | 
j KAS PALIKOTE MOTERIŠKĄ ,

ŽIPONĄ? 9 j
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

busais išvažiavime, buvusiam 16 d. 
liepos, Maspetho Vaikų Kempėn, 
Ižas nors paliko moterišką žipoilą. 
Tasai žiponas yra pas gerus žmones 
ir ji galėsite pasiimti šį šeštadienį 
Kliubo piknike, Klaščiaus Parke, 
Maspethe. Žipono klauskite pas Dr. 
Martino Liuterio Drg. stalą. Mano- 

įme, kad surasite liuteriečius, nebus 
I sunku. — Piliečių Kliubas.

(175-176)*

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo]

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

IRC CAIVIRT (Miliūne CQDidžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

664 Grand Street 
Brooklyn, N

Namų Rakandų Krautuve
A. WEITZNER

VERTEIVIS

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios mados rakandai virtuvei, miegamajam, gy- 

venamąjam, ir valgomąjam kambariam.

Šios Savaitės Specialai 
Veltiniai divonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98

Vien tik su šiuo kuponu jūs galėsite gaut šj speciali pasiūlymą

301 Grand Street Telefonas:
Brooklyn, N. Y. . EVergreen 7-667G

W H)




